ROČNÍK XI.

P

ČÍSLO 3

DECEMBER 2015

Svätá Katarína v dejinách a umení

atrónka našej kvačianskej farnosti je jednou z najpopulárnejších
svätíc. Jej úcta v kresťanskom
svete je mimoriadna. Zaradili ju dokonca do zoznamu štrnástich pomocníkov
v núdzi. Bola to skupina veľmi rešpektovaných svätcov, ktorí boli uctievaní
zvlášť v stredoveku, ako zvláštni pomocníci v rozličných problémoch.
Svätá Katarína sa narodila okolo roku 282 v Egyptskej Alexandrii.
Niektoré zdroje sa však zmieňujú aj
o ostrove Cyprus. Ktovie. O jej živote
hovoria mnohé pramene, tradícia a legendy. Je dosť zložité odlíšiť v nich historickú pravdu od symboliky, či od insitných predstav niektorých zbožných
kresťanov.
Či už jej pôvod umiestnime do
Egypta, alebo na Cyprus, všetky životopisy sa zhodujú v tom, že sa narodila
v šľachtickej rodine. Podľa niektorých
bola dokonca dcérou kráľa Costa. Katarína bola vznešená nielen svojim
rodom, ale najmä mimoriadnou vzdelanosťou, bystrosťou ducha a krásou.
Vynikala skvelým intelektom, znalosťou pohanskej ﬁlozoﬁe, kresťanskej náuky a osobnou odvahou.
Jej rodičia zomreli skoro. Kresťankou sa stala asi štrnásť ročná, keď ju
na krst pripravil pustovník, ktorý ju
zoznámil s Ježišovou náukou a láskou.
Pred poznaním Krista dievčina odmietala svojich nápadníkov z pýchy, ale neskôr už chcela žiť úplne pre Ježiša.
V slávnej legende sa hovorí o jej
nočnom zjavení. Ježiš ako Dieťa v
náručí svojej matky Panny Márie sa
k nej sklonil a navliekol jej na prst zlatý
prsteň. Bolo to znamenie, že sa stáva
jeho nevestou. Katarína po prebudení
videla na ruke prsteň, kľakla si a božskému Snúbencovi sľúbila zachovanie
panenskej vernosti.
Keď bol pri jednej príležitosti cisár
Maxentius v Alexandrii, usporiadal

tam okázalé slávnosti. Všetci pozvaní
mali obetovať pohanským modlám,
ale osemnásť ročná Katarina odmietla:
„Cisár, ak by si chcel, mohol by si poznať, že vaši bohovia sú len preludom a
hlúposťou. Rozum hovorí, že len jedna
bytosť môže byť najvyššia...“ Katarína
mu vytkla aj jeho krutosť voči kresťanom, ktorých dával zabíjať.
Nahnevaného cisára od potrestania
opovážlivej dievčiny zadržiavala len jej
podmanivá krása. Bol uchvátený nielen
jej čarom, ale aj odvahou a múdrosťou.
Cisára neskôr napadlo, že Katarínu,
ale aj vieru alexandrijských kresťanov
zlomí tak, že dievča verejne usvedčí
z omylov. Pozval 50 ﬁlozofov, skvelých
rečníkov a tí mali presvedčiť Katarínu
o tom, že sa mýli a neuvažuje logicky.
Očakávaný výsledok sa však nedostavil. Naopak, Katarína presvedčila svojich oponentov a niektorí z nich sa stali
kresťanmi. Rozzúrený cisár ich dal upáliť. Kataríne vraj dal návrh na sobáš, ak
sa vzdá viery, ona to odmietla, preto ju
uväznil. Kým bola vo väzení, podarilo
sa jej obrátiť množstvo svojich strážnikov a vojakov. Maxentius dal všetkých
popraviť.
Cisár napokon rozkázal zhotoviť
štyri kolesa s nožmi, či klincami, ktoré
mali dievčinu postupne roztrhať. Kolesá sa však rozpadli a cisár dal dievča
sťať. Vernosť svojmu snúbencovi Ježišovi dosvedčila mučeníckou smrťou v
Alexandrii v roku 305, alebo 307.
Spomeňme však aj ambície Cypru
o privlastnenie si pôvodu sv. Kataríny. Zástancom tohto názoru je okrem
iných aj profesor Ata Atun z Near East
University v severnej Nikózii. O svätej
Kataríne hovorí ako o svätici milovanej väčšinou ortodoxných kresťanov
(Grécky: Ἁγία Αἰκατερίνα).
Profesor Atun spomína viaceré
mienky, podľa ktorých sa Katarína narodila a žila neďaleko prístavného mes-

• A. Correggio, Mystické zasnúbenie
s Kristom, 1518
ta Famagusta, na východnom pobreží
ostrova. Práve tu sa nachádzajú ruiny
slávneho antického mesta Salamis, ktoré dal po jednom zemetrasení opätovne postaviť kráľ Constantius (Costa?),
otec blahoslavenej Kataríny. V blízkej
lokalite Salamisu je možné aj dnes vidieť achájske Kráľovské hrobky zo 7.
storočia pred Kristom. Jedna z nich sa
stala kaplnkou a nazýva sa Väzením sv.
Kataríny. Nachádza sa neďaleko hrobu
a kláštora svätého Barnabáša.
Legendy hovoria, že po smrti sv.
Kataríny bolo jej telo anjelmi prenesené na Sinaj a jej pozostatky uchováva
tamojší kláštor na úpätí hory. Niektorí
autori to vysvetľujú aj tak, že anjelmi
boli vtedy nazývaní baziliánski mnísi.
Kláštor založil okolo roku 530 cisár
Justinián a je zasvätený Premeneniu
Pána. Opevnený kláštor slúžil aj ako
ochrana pred nájazdmi Arabov. Stále je
obklopený mohutným múrom. Práve
tu, v mramorovej kaplnke, boli uložené
pozostatky sv. Kataríny (dnes sa uchováva jej hlava a ľavá ruka).
Kláštor svätej Kataríny je najstarší
obývaný kláštor na svete. Miesto, kde
stojí bolo posvätné už pred jeho vzni-

2

• B. Tisi da Garofolo, Sv. Katarína
kom. Práve na tomto mieste sa Mojžiš,
vodca Izraelitov, stretáva s Bohom v
horiacom kre. Sv. Helena, matka cisára
Konštantína tu dala postaviť Kaplnku
Horiaceho kra.
V kláštore sú skvostné byzantské
mozaiky zo 6. storočia, vzácna knižnica, ale aj ďalšie pamiatky ranokresťanského umenia. Kláštor je významným
pútnickým cieľom ctiteľov sv. Kataríny. Miesto je posvätné pre vyznávačov
kresťanstva, judaizmu a islamu.
Sv. Katarína sa stala symbolom čistej mladosti. Jej meno pochádza z gréckeho Αἰκατερίνη (Aikaterini). Grécke
slovo καθαρός (katharos) znamená
„čistý“.
Atribútmi, znakmi sv. Kataríny sú
zlomené koleso a meč (nástroje mučenia), kniha (symbol učenosti), koruna
(symbol víťazstva) a palma (symbol
mučeníctva).
Polámané koleso je symbolom zlomených životných plánov. Katarína sa
označovala ako liečiteľka stroskotaných
životov. Skrze rôzne problémy máme
rásť ku kráse a stávať sa takými akých
nás chce mať Boh.
Príbeh o krásnej, sebavedomej a
vzdelanej svätici, ktorá víťazne diskutovala s učencami svojej doby a napokon
zomrela za vieru v Krista, bol v stredoveku veľmi obľúbený. Na Západe sa
kult sv. Kataríny začal šíriť v 11. storočí.
Veľkú zásluhu na tom mali križiaci. Pre
svoju učenosť sa stala patrónkou fakulty slobodných umení parížskej univerzity a neskôr ochrankyňou univerzít
vôbec.
Populárna svätica je patrónkou celého radu profesií. Ctia si ju dievčatá,
rehoľníčky, snúbenci, zdravotné sestry,
slúžky, ﬁlozoﬁ, teológovia, vedci, učitelia, študenti, právnici, notári, advokáti,
rečníci, knihovníci, kolári, mlynári, pe-
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kári, hrnčiari, garbiari, námorníci, tlačiari, obuvníci, kaderníci, krajčíri, brusiči, profesie, ktoré súvisia s kolesami;
ďalej nemocnice, univerzity, knižnice...
Úcta sv. Kataríny mala odraz aj
v živote roľníkov. Na jej slávnosť, 25.
novembra, sa končilo pasenie dobytka
a začínalo sa so strihaním oviec.
Sv. Katarína je veľmi často predstavovaná aj v umení. Zvlášť v neskorom
stredoveku. Na obrazoch je ľahko rozpoznateľná ako bohato oblečená a korunovaná. Tak ako sa sluší na vznešenú
princeznú. Vedľa nej je rozlámané koleso, alebo meč, ktorým bola popravená. Na mnohých zobrazeniach je svätá
Katarína vedľa Dieťaťa Ježiša, ktorý jej
dáva na prst prsteň. Významní maliari ju zdobili fyzickou krásou, nevinnosťou, zbožnosťou a inteligenciou.
To všetko veriacim uľahčovalo vnímať
ju ako vznešenú sväticu. Stredovekí
umelci Katarínu zobrazovali v súlade s
kritériami svojho času. Počas stredoveku bola krása najmä znamením dotyku
Božej ruky a reﬂektovala dokonalosť a
milosť Stvoriteľa. Krása bola považovaná za cnosť a požehnanie. Nevinnosť
bola symbolizovaná mliekom, holubicou. Zásnubný prsteň predstavoval
večnosť, jednotu a sľub vernosti.
Kresťania radi dávali svojim dcéram
meno po svätej Kataríne v nádeji, že aj
ony vyrastú v súlade s Božou vôľou a
budú mať rovnaké morálne vlastnosti. Pravá krása a bohatstvo spočívajú v
tom, čo si Katarína odniesla na večnosť.
Kiež nám svätá ﬁlozofka z Alexandrie u
Boha vyprosí, aby sme si tam mali čo
odniesť.
Stanislav Šverha

• Caravagio, Sv. Katarína, 1595

Kronika
• 12. 9. 2009 začína prvé stretnutie
budúcich birmovancov
• 12. 9. – lešenie, ktoré bolo uskladnené u Hanky Matajovej sa prenieslo do plechovej garáže na fare.
• 20. 9. – natretie kríža na Dlhej Lúke
pri kaplnke. Natierali Janka Maníková a Anna Galicová. Kríž na Suchej natreli manželia Čendulovci.
• 19. 9. 2009 – sobáš Martiny a Michala Báleka. Rodičia doniesli poďakovanie spevokolu za veľmi pekné spievanie pri sobášnej sv. omši.
• 24. 9. 2009 – zomrel vo veku 67 rokov MUDr. Ivan Klepáč.
• 26. – 28. 9. 2009 – Svätý Otec Benedikt XVI. absolvoval svoju prvú
návštevu Českej republiky. Navštívil Prahu, Brno, Starú Boleslav.
• 29. 9. – zomrel vo veku 64 rokov
Mária Galicová.
• Počasie v septembri – celý mesiac
sucho a teplo, ešte sa nekúri. Spŕchlo asi dvakrát – bolo veľa húb.
• 5. 10. – púť do Medžugoria. Šli sme
autobusom. Našich farníkov bolo
27, bol s nami aj vdp. František
Čureja. Potom s nami boli aj veriaci zo Sliača, z Bešeňovej, Dolného
Kubína a Krivej. Vrátili sme sa z
Medžugoria 11. 10. 2009 a v kostole
v Kvačanoch bola sv. omša ako poďakovanie za šťastný návrat. Cestou
nás sprevádzala Gitka Farbáková z
Dolného Kubína, ktorá bola vedúcou na našej púti. Túto púť nám
sprostredkovala pani Helenka Harychová z Kvačian, ktorá bola tam
už viackrát a veľmi si priala, aby na
túto púť išli naši veriaci z Kvačian.
Boli s nami aj veriaci z Česka. Chodili sme spolu ku Panne Márii hore
na vrch Podbrdo aj na Križevac,
kde je krížová cesta. Zakúpili sme aj
sošku Panny Márie Fatimskej, ktorá je v kostole v Kvačanoch. Panna
Mária vyzýva pomocou vizionárov,
ktorým sa zjavuje k modlitbe svätého ruženca, zvlášť mladých ľudí. Po
celý čas, čo sme boli v Medžugorii
bol nádherný čas, teplo. Keď sme
odchádzali domov začalo pršať a
pršalo celou cestou 12. 10.
• 13. 10. – začal padať sneh a padal
štyri dni. Napadlo asi 40 cm snehu,
musel odhŕňať odhŕňač. Sneh sa
drží celý týždeň, potom dážď. Od
20-teho sa oteplilo – ešte pršalo.
Od 24. 10. – pekne a teplo.
• Zakúpenie korpusov (umučenie na
kríž)
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• Obecný úrad Kvačany dal na zakúpenie korpusu na kríž na Kvačiansky cintorín 123 eur.
• Umučenie – korpus na Dlholúcky
cintorín zakúpil farský úrad, ktorý
stál 60 eur. Posvätenie oboch korpusov v piatok 27. 11. 2009 pri sv.
omši v Kvačanoch.
• 3. 12. – práca na Dlhej Lúke - zloženie malého korpusu z kríža na Dlholúckom cintoríne a natretie kríža
– Galica Jozef st. a Galicová Anna.
• 4. 12. – kríž natretý druhýkrát a 5.
12. založený nový korpus – Pavel
Galica z Dlhej Lúky.
• 1. 12. – do farského kostola v Kvačanoch darovala plachty na oltár
pani Helenka Harychová z Kvačian. Stáli 100 eur.
• Na Mikuláša 6. decembra 2009 sme
spievali pesničku „Svätý Mikuláš“,
ktorá bola uverejnená v Katolíckych novinách č. 49/2009.
• Cirkev na Slovensku je od júla
bohatšia o pieseň ku sv. Mikulášovi – autorom jedinečného diela
o obľúbenom svätcovi je Bernard
Herotek. Túto pieseň schválila liturgická komisia Košickej diecézy.
Dôvod vzniku piesne autor vysvetľuje jednoducho – „Pri príležitosti
odpustovej slávnosti v prešovskej
konkatedrále chceli hudobníci hrať
a spievať najmä o sv. Mikulášovi.
Vo vyše 500 stranovom jednotnom
katolíckom spevníku sa však nič
nenašlo. Výzva teda bola na svete.
Text piesne zasa prešiel z Veľkej
Británie od básnika Štefana Baláža.
• Počasie december – dobré, ani nie
zima, od 15. decembra začal chlad,
mráz -15°C až -19°C. Po 21.decembri sa oteplilo a začalo pršať, teplo
+10°C. Pršalo aj na štedrý deň 24.
decembra aj 25. decembra.
• 26. decembra nepršalo, teplo a svietilo slnko.
• 28. 12. – padal sneh, ale málo.
• Pršalo aj na Silvestra, celkom teplo +3°C. Na Silvestra – pol hodiny
pred koncom roka pobožnosť s vyloženou sviatosťou oltárnou.
• V roku 2009 nás opustili:
Ján Garabáš 40-ročný
Katarína Štepaniaková 74-ročná
Mária Vyšná 83-ročná
Anna Brnová 94-ročná
Anna Báleková 80-ročná
František Hajurka 69-ročný
MUDr. Ivan Klepáč 67-ročný
Mária Galicová 64-ročná
Margita Šablatúrová 51-ročná
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Nahliadnutie do života a činnosti farskej charity
Kvačany pri kostole svätej Kataríny Alexandrijskej
Stále viac si uvedomujeme, že iba
život ktorý žijeme pre iných stojí za
to. Vieme, že sme prišli na tento svet,
aby sme poslúžili svojim blížnym, či
už radou, službou, modlitbou alebo
ﬁnančnou podporou. Naša činnosť
pozostáva z množstva drobných služieb a prác občanom, ktorí nás o to
požiadajú.
Naša činnosť v druhom polroku
2015:
• Rozlúčka z vdp. Františkom Čurejom dňa 5. júla 2015 a privítanie nášho nového vdp. Stanislava
Šverhu. Naše členky pripravili na
obidve akcie malé pohostenie pre
všetkých občanov.
• 14. september 2015 bol posvätený
kríž na Horekoncovej.
• 2. októbra 2015 sa naše členky zúčastnili na púti v Lutinej, ktorú poriadala Spišská katolícka charita.
Motto: „Láska Kristova nás pobáda“
Cieľom je preukazovať činorodú
službu, aby každý človek bez výnimky mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak
sa na základe slobodnej voľby prejavovať a realizovať.
• 6. októbra 2015 bolo preložené
umučenie na kríži na Suchej. Umučenie a spotrebný materiál na natretie a nalakovanie kríža na cintoríne a Krížovej cesty okolo kostola
uhradil Obecný úrad v hodnote
93,72 €. Krížovú cestu plánujeme
natierať v jarnom období.
• 17. októbra 2015 sa začali brigády
na cintoríne. Čistili sme zámkovú dlažbu. Brigády boli ukončené

• Brigáda na cintoríne

7. novembra 2015. Poďakovanie
patrí našej mládeži- birmovancom,
členkám charity, ostatným ženám
i mamičke Janke, malého dvojročného Jurka, ktorý sa veľmi snažil.
• Ušili sme 96 ks ozdobných vrecúšok, ktoré sme naplnili levanduľou
a mätou. Darovali sme ich rehoľnej
sestre Júlii do domu svätej Kláry
v Liptovskom Mikuláši.
• Členky z Dlhej Lúky napiekli na
vianočný stôl oblátky, ktoré ste si
mohli zakúpiť za ľubovoľný príspevok na tretiu adventnú nedeľu
po svätej omši. Výťažok z predaja
v sume 157 € sme venovali rehoľnej
sestre Júlii do domu svätej Kláry.
Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým
členkám, ktoré sa starajú o kríže a okolie krížov v našej farnosti. Tiež tým,
ktorí sa starajú o starých, opustených
a zdravotne postihnutých našich občanov.
Koordinátorka F.CH.M.K.

Predvianočné
Sneh síce nepadá, blíži sa však nálada, že budú Vianoce, naše dni hojnosti, úsmevov voči iným. Prejavujeme
láskavosť medzi sebou, čo v priebehu
roka touto formou tak nevyžadujeme.
Ale predsa, ukazujeme svoju ľudskú
tvár, zamýšľame sa nad tým, čo dobrého sme spravili, aj voči iným, ktorým
tak nefandíme. Každý z nás má svoj
názor, o ktorom si myslí, že je správny
a v dobrom duchu utekajú dni predvianoc. Máme aj boľavé chvíle, keď zisťujeme, že aj zlo sa blíži pomedzi nás,
akoby sme boli voči nemu bezmocní.
Asi v každých začiatkoch našej práce
robíme chyby a ticho sa po rokoch prejavujú v nedobrom smere voči nám,
kedy už plakať sa nám neoplatí. Chyby
robia mocní a tieto neduhy sa automaticky prenášajú na spoločensky nižšie
vrstvy ľudí.
My však aj tak musíme svojou vôľou vykonávať dobro, aby sme zlé skutky premohli. Vždy dobro medzi ľuďmi
víťazí nad zlom. I keď na to sa čaká
dlhé roky.
Už sú tu skoro Vianoce a my svojimi skutkami, modlitbami, láskavosťou
a dobrotou ukážeme svetu, že tak sa
má žiť.
Šťastné a veselé aj dni po Vianociach.
J.G.
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Duchovný život našej farnosti (pokračovanie)
I keď v 2. polroku nastali v našej
farnosti veľké zmeny, nezabudli sme na
Vás s vydaním 3. Katarínskeho hlasu.
Ako sme prežili od júna náš duchovný
život?
4. 6. bol sviatok Božieho Tela. V
predošlé roky sme oltáriky mali cez dedinu alebo v parku pred domom p. V.
Hajurku. Tento rok boli oltáriky okolo
kostola. Kvietky sypalo 6 dievčat.
6. júna, v sobotu, asi 25 farníkov sa
bolo rozlúčiť s naším blízkym človekom,
rodákom a otcom nášho vdp. farára Štefana, s Dominikom Kojšom, v Poprade
– Veľkej, kde býval dlhé roky. V našom
kostole vykonával službu kantora. Rád
a často navštevoval rodnú dedinu. Za
rodákov sa s ním na poslednej ceste rozlúčil p. Klepáč Ladislav ml.
12. júna sme mali odpust na Dlhej
Lúke. Sv. omšu, spolu s našim vdp. farárom, celebroval vdp. farár Saniga
Vladislav. Na druhý deň, ktorý bol veľmi horúcim dňom, vdp. farár so skupinou žien, bol vysvätiť obnovený kríž v
morovom cintoríne v Jamníku. Keďže
bolo 13. v mesiaci, sme si pri pekne
vyzdobenom kríži vykonali fatimskú
pobožnosť a po nej sa pomodlili litánie
k Všetkým svätým. Tým, ktorí sa pričinili o obnovu a výzdobu tohto kríža,
úprimné Pán Boh zaplať.

16. 6. nás vdp. farár po sv. omši prekvapil veľkou správou. Oznámil nám,
že dostal list z biskupského úradu, že je
prekladaný do farnosti Liptovský Ján a
to od 8.7.2015. Všetkých nás to samozrejme prekvapilo, aj jeho. Utešili sme
ho a my sme sa tiež s tým zmierili, že
nejde ďaleko a že ostáva v tom istom
dekanáte.
V nasledujúcu nedeľu 21.6. nám po
sv. omši prečítal dekrét nového vdp.

farára a to ThDr. PaedDr. Stanislava Šverhu PhD. z vojenskej akadémie
z Lipt. Mikuláša, ktorý mal prísť do našej farnosti 16.7.2015, čiže týždeň sme
boli bez kňaza.
S vdp. farárom Františkom sme sa
rozlúčili 5. júla. Bol krásny, slnečný,
nedeľný deň a jeho posledná sv. omša
v Kvačanoch. Za farnosť a farskú radu
mu poďakoval a rozlúčil sa p. J. Bálek
a sl. J. Gromská, za OÚ p. starosta J.
Grúň, za ZŠ p. riaditeľka M. Rypáková, za miništrantov S. Kučka a za deti
T. Parížeková. Po sv. omši bolo vonku
rozlúčkové agapé, na ktorom sme sa
všetci pohostili.

Na Dlhej Lúke v kaplnke mal poslednú sv. omšu 7. júla v utorok ráno,
kde bola plná kaplnka. Pekne mu zaspieval náš spevokol, ku kňazom a
práve v tento deň bolo aj evanjelium
o kňazoch. Všetkým nám bolo za ním
ľúto a mnohí sme si aj poplakali. V tento deň sme ho aj presťahovali do Lipt.
Jána.
Vdp. František Čureja pôsobil u nás
ako správca farnosti od 1. júla 2002
do 7. 7. 2015. Trinásť rokov je dosť,
aby farnosť dobre poznal, čo bolo aj
skutočnosťou. Prijali sme ho s veľkou
láskou. Boli sme radi, že po 11 rokoch
sme konečne dostali do farnosti kňaza.
Hneď po nástupe sa s veľkým elánom
pustil do opravy kostola, farského úradu a neskôr aj kaplnky Božského Srdca
Ježišovho na Dlhej Lúke. Oprava kostola už bola veľmi potrebná, ako zvonka tak aj vo vnútri. Sochy boli už napadnuté črvotočom. Veriaci s ochotou
pomáhali, či už prácou alebo ﬁnančne.
Všetci vieme, aké veľké dielo sa za jeho
pôsobenia u nás urobilo a nielen po
stránke materiálnej, ale aj po stránke
duchovnej. Veľa nás naučil, aj nás starších a myslím, že aj deti budú naňho
v dobrom spomínať. Zo začiatku sme
každý rok s deťmi robili cez leto výlety,
rôzne akcie a my starší sme chodili na
púte, na mariánske miesta. Veď bol mariánsky kňaz. Nerobil rozdiely, vedel sa
s každým porozprávať, každého rád vy-

počul. Rekonštrukcia kostola prebehla
najskôr zvonku a potom zvnútra, kde
sa ešte stále pokračuje. Za toto veľké
dielo mu patrí veľké Pán Boh zaplať
a nech ho Pán odplatí za túto službu
hlavne zdravím, Božími milosťami a
darmi Ducha Svätého. Ostane v našej
farnosti zapísaný veľkými písmenami.
Blížil sa 16. júl, ktorý sme všetci
očakávali, aký nový vdp. farár príde.
Bol štvrtok, sv. omša bola o 17.30 h.,
tak isto bolo pekné počasie, ako pri
rozlúčke vdp. farára Františka. Ľudí bol
plný kostol. Na začiatku sv. omše p. dekan S. Culka z Lipt. Mikuláša prečítal
dekrét, v ktorom ho uviedol ako správcu našej farnosti a spolu s ním celebroval sv. omšu. Po sv. omši sa prihovoril
k nám už nový vdp. farár. Všetci sme
ho milo a s láskou privítali v zastúpení
p. J. Báleka za veriacich a za obec p. starostu J. Grúňa. Vonku sme sa pri slávnostnom agapé spoločne všetci s ním
osobne stretli.
Je to kňaz, plný elánu, energie a všade chodí pešo, čo sme neboli zvyknutí a
pravdu povediac, zo začiatku, keď sme
ho stretli, sme sa mnohí ani pravým
kresťanským pozdravom nepozdravili,
ale to je nie podstatné, hlavné je , že
sme všetci s s ním spokojní a máme ho
radi. Za kňazov sa treba stále modliť a
naše modlitby boli vyslyšané.

Na druhý deň sme mali po sv. omši
prvé zasadanie FR, bolo to skôr poznávacie zasadanie, aby vdp. farár vedel,
s kým bude spolupracovať, na koho sa
obrátiť, keď bude niečo treba pomôcť
alebo zariadiť.
Jedným novým bodom bola zmena sv. omší a to v sobotu, že bude bývať večer vigília (nedeľná sv. omša) na
D. Lúke v kaplnke a v nedeľu bude len
jedna sv. omša o 9.hod. v Kvačanoch.
Najskôr, že len v letných mesiacoch, ale
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nakoniec to ostalo až doteraz, nakoľko
veriaci s tým súhlasia a vyhovuje to
najmä tým, čo idú v nedeľu do práce,
alebo z iných vážnych dôvodov.
Na prvý piatok v auguste vdp. farár
chodil prvýkrát po chorých s p. kostolníčkou, aby sa s nimi oboznámil a vedel,
kde bývajú. V septembri už chodil sám.
15. 8. na sv. Nanebovzatia Panny
Márie, sme ako vždy svätili byliny. Nezabudli sme ani na nášho vdp. bývalého farára Františka. Na sviatok Panny
Márie Kráľovnej 22. 8. 2015, sme mu
boli zablahoželať k jeho 48. narodeninám a boli sme ho pozrieť v novej
farnosti. Bolo nás 9 a veľmi sa potešil
našej návšteve.
1. 9. 2015 mal vdp. farár prvý pohreb
a to Márie Slotkovej 74-ročnej, ktorá zomrela 28.8.2015 po ťažkej chorobe.
3. 9. 2015 – prvý štvrtok v mesiaci po
sv. omši sme mali adoráciu a to „za národný pochod za život“, ktorý sa uskutočnil 20. 9. 2015 v Bratislave a taktiež
adoráciu za deti a mládež, ktoré nastúpili do škôl.
5. 9. zomrela ďalšia naša farníčka
a to Anna Burdeľová 83-ročná, ktorá
bola už dlhšie ťažko chorá. 14.9. sv. Povýšenia sv. kríža – podľa pastoračného
plánu sa bol vysvätiť obnovený kríž na
Horekoncovej. Drevený kríž, ako aj v
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nej Panne Márii. Cestou sme sa modlili
krížovú cestu. Chcem sa poďakovať našej farníčke p. Janke Kromkovej, ktorá
nás prekvapila pri kaplnke peknou novou výzdobou a okopaním kvietkov.
Veľká vďaka, že sa stará o kaplnku.
29. 9. 2015 mal pohreb rodák z Dlhej Lúke p. Stanislav Škvarek v kostole v
Kvačanoch. I keď býval t.č. v Lipt. Sielnici, na žiadosť príbuzných mal pohreb
v Kvačanoch.
1.10. sa začali októbrové pobožnosti. Je to mariánsky mesiac, zasvätený k úcte Panny Márii, našej Nebeskej
Matke. Čo je najkrajšie pre kresťana-katolíka, ako držať v ruke ruženec a
modliť sa hlavne za zdravie a pokoj, či
už v rodinách, na Slovensku a na celom svete. Veď ruženec je najväčšou
zbraňou proti zlu, proti diablovi. Pobožnosti sa konali pol hodiny pred sv.
omšou. Začínal vdp. farár a jednotlivé
tajomstvá sa modlili deti, ktoré boli v
kostole a v nedeľu miništranti.
1. 10., keďže bol prvý štvrtok v mesiaci, po sv. omši bola adorácia, ktorá
bola venovaná za kňazov. 9. 10 bolo
svätenie úrody.

• Posvätenie kríža
na Horekoncovej

• Posvätenie úrody

morovom cintoríne Jamníku, urobil náš
stolár p. Ďuroň Ján a osadenie, oplotenie
a výzdobu sa postarala farská charita a
obecný úrad. Všetkým veľká vďaka. Pri
posviacke kríža nás bolo asi 25. Bola to
pekná popoludňajšia prechádzka, kde
nechýbala ani 82-ročná p. Hulejová O.,
ktorá dostala od. vdp. farára pochvalu.
Boli aj deti a niekoľko chlapov. Po vysviacke sme sa vrátili do kostola, kedy
bola o 17.30 hod. sv. omša.
15. 9. na sv. Sedembolestnej Panny
Márie boli 2. sv. omše. O 9. hod v Kvačanoch a o 10.30 h v kaplnke na D. Lúke.
Poobede sme sa skupina žien išli pomodliť ku našej kaplnke Sedembolest-

15. 10.- zomrela po ťažkej chorobe
p. Františka Hajurková, 85-ročná.
Sviatok všetkých svätých 1. novembra sme navštívili naše cintoríny.
O 13.hod v Kvačanoch a o 14. hod. na
Dlhej Lúke, kde sme mali pobožnosť
a modlili sme sa za našich zosnulých.
3. novembra bola celodenná adorácia,
ktorá v tento deň pripadá na našu farnosť.
November je pre nás významným
mesiacom, kedy 25. novembra je sv.
Kataríny Alexandrijskej, patrónky našej farnosti. Slávnostnú odpustovú sv.
omšu sme mali 22. novembra v nedeľu, ktorú celebroval spolu s naším vdp.
farárom, vdp. farár z Lúčok pri Ružomberku Peter Kvasňak. Prežili sme
pekný duchovný zážitok. V tento deň
bol aj sviatok Krista Kráľa a bola to
posledná nedeľa v liturgickom roku.

Ďalšou nedeľou 29. 11 začalo obdobie adventu. Na adventnom venci sa rozsvietila 1. svieca, ktorá by sa mala rozsvietiť vo všetkých rodinách a priniesť
do rodín opravdivé svetlo. Slovo advent
znamená príchod, preto pripravme sa na
tento príchod, ktorým je sám Pán Ježiš a

• Zapálenie prvej adventnej sviečky

dovoľme mu vstúpiť do našich rodín, do
našich sŕdc tým, že sa na toto obdobie
stíšme, zamyslime sa nad sebou a predovšetkým sa pripravme tým, že pristúpime k sviatosti zmierenia a prijmeme
živého Pána Ježiša Krista v eucharistii.
6. decembra po sv. omši pozdravil
naše deti Sv. Mikuláš, na ktorého sa
všetci tešili. Všetkým samozrejme doniesol balíček sladkostí. 8.decembra
sa sviatkom Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, začal mimoriadny Svätý
rok Božieho milosrdenstva. Vyhlásil ho
Svätý Otec František a končí 20.novembra 2016 na slávnosť Krista Kráľa.
Čo sa týka rekonštrukcie hlavného
oltára, ten by sme už mali mať konečne
komplet hotový. Je to pre našu farnosť
najväčší vianočný darček, že sa nám to
podarilo dokončiť a hlavné je, že sme
mali naň dostatok ﬁnancií. Čaká nás
ešte vo vnútri premaľovanie a oprava
kazateľnice, krstiteľnice, sväteničky a
kamenných portálov (vstup do kostola
z chodby a vstup do sakristie). Veď je to
Božie dielo a myslím, že s Božou pomocou to s naším vdp. farárom zvládneme.
V závere môjho článku sa chcem
všetkým poďakovať za akúkoľvek službu a pomoc v našej farnosti, či už po
stránke materiálnej alebo ﬁnančnej,
ale aj za modlitby za našu farnosť a za
našich vdp. farárov. A čo si môžeme na
prichádzajúce Vianočné sviatky a prichádzajúci Nový rok 2016 vzájomne
popriať? Hlavne veľa zdravia, pokoja,
Božích milostí, Božieho požehnania
a nech živý Pán Ježiš prebýva v našich
srdciach nielen počas týchto sviatkov,
ale po celý náš život.
tajomníčka FR, V. S.
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HLAS V OBCI KVAČANY
Čo nám priniesol rok 2015
Prevažná časť práce obecného úradu bola začiatkom roka zameraná na
rozbehnutie prác na telocvični pri
Základnej škole v Kvačanoch. To znamená podpísanie zmluvy na ﬁnančné
prostriedky medzi Environmentálnym
fondom a obcou Kvačany. Zmluva bola
vypracovaná a podpísaná aj s ﬁrmou,
ktorá vyhrala súťaž na zhotovenie diela. Samotná realizácia prác sa musela
uskutočniť do konca augusta 2015, čo
sa nám aj podarilo. Po zhotovení diela
sme obdržali aj ﬁnančné prostriedky
z Environmentálneho fondu, ktorými
boli vyrovnané záväzky voči ﬁrme, ktorá realizovala práce na telocvični.
V priebehu prác na telocvični pripravoval obecný úrad ďalšie projekty
na získavanie ﬁnančných prostriedkov
do obecného rozpočtu. V spolupráci s
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, sme sa
zamerali na výzvu 5/PRV/2015 ( 4.3 ).
Pri tejto výzve bola obec Kvačany v Zozname oprávnených katastrálnych území, ktoré mohli požiadať nenávratne
ﬁnančné prostriedky na cestné komunikácie ( poľné a lesné cesty), slúžiace
na sprístupnenie pozemkov.
Medzi projekty, na ktoré sme žiadali
ﬁnančné prostriedky, patrí aj odvodňovací kanál od domu p . Šablatúru, ktorý
pri prívalových dažďoch odvedie 1000
mm rúrou povrchovú vodu do potoka
Kvačianka. Na tento projekt sme z Environmentálneho fondu žiadali dotáciu
vo výške 187.300,00 € a z vlastných
zdrojov musíme vyčleniť sumu vo výške 9.880,42 €.
V mesiaci december sa skončilo
obstarávanie na ﬁrmu, ktorá bude realizovať rekonštrukčné práce v dome
smútku a v kultúrnom dome. Na ostatné budovy občianskej vybavenosti materskú školu a požiarnu zbrojnicu
obstarávanie ešte prebieha. S ﬁrmou,
ktorá uspela v obstarávaní, bude podpísaná zmluva na realizáciu diela, ak
získame ﬁnančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu alebo Eurofondov.
V oblasti kontrolnej činnosti hospodárenia obecného úradu bola kontrola okrem štandardných agend obecného úradu zameraná aj na plnenie
podmienok nájomných zmlúv v nájomnom bytovom dome vo vlastníctve

obce Kvačany. Po uskutočnení kontroly
sa obecný úrad zameral na schválenie všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré malo zosúladiť nové podmienky
legislatívy SR (platné od 01.01.2016),
ako aj prijatie novej smernice ohľadom
podmienok tvorby Fondu prevádzky,
údržby a opráv. Tento fond slúži obci
na vytváranie a kumulovanie ﬁnančných prostriedkov na krytie nákladov,
súvisiacich s udržiavaním nájomného
bytového domu v prevádzkyschopnom
stave aspoň po dobu 30 rokov, počas
ktorých je obec povinná splatiť úver,
poskytnutý Štátnym fondom rozvoja
bývania. Do tejto doby nesmie obec
predať tieto byty do osobného vlastníctva nájomcov, čo býva v praxi ťažko
akceptované hlavne od tých nájomcov, ktorí si poctivo plnia podmienky,
vyplývajúce z nájomných zmlúv. Samostatnou kapitolou bolo spracovanie podkladov, týkajúcich sa prípravy
zásad pre postup obce pri prípadných
neplatičoch a podmienok zásad pri výbere nezaplateného nájomného, vrátane agendy tvorby a čerpania zábezpeky
pre nájomcov v bytovom dome.
Významným krokom v roku 2015
bola aj zmena zákona o odpadoch,
ktorý nadobudne účinnosť od januára
2016 a bude sa týkať aj našej obce. Dotýka sa hlavne zmeny v oblasti triedenia (primárnej separácie) zmesového
komunálneho, ale už po novom aj spoplatnenia zberu drobného stavebného
odpadu. Cieľom nového zákona je predovšetkým odstránenie nevýhodného
ﬁnancovania zberu triedeného odpadu
v obci a postupné zvyšovanie úrovne
triedenia do čo najvyššej prijateľnej
miery, tak aby podiel neseparovaného zmesového komunálneho odpadu
bol čo najnižší. To sa prejaví následne
v znižovaní nákladov obce na zber a
odvoz takého druhu odpadu. Konečné ﬁnancovanie zberu a aj odvozu
vyseparovaného odpadu (papier, sklo,
plasty a kovy) prejde postupne v roku
2016 z obce na plecia výrobcov obalov
prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov obalov a zberných
organizácií. Pre našu obec to bude
veľká výzva, pretože je nutné najskôr
s uvedenými organizáciami podpísať
požadované zmluvy a následne postup-

ne pracovať s občanom a motivovať ho
čo najviac triediť odpad. Popritom bude
musieť obec neustále vyhodnocovať postupy pri separovaní (účinnosť v praxi) a
optimalizovať podmienky zberu.
Obec pracovala aj v rámci legislatívy, kde v roku 2015 obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo nasledovné všeobecné záväzne nariadenia:
- VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok na
území obce Kvačany.
- VZN č. 2 /2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
- VZN č. 3/2015 o nájme nebytových
priestorov vo vlastníctve obce Kvačany.
- dodatok č. 3 k VZN Č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa školského zariadenia
na rok 2013
- VZN č. 4/2015 o podmienkach nájmu, kritéria a postup prideľovania
nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce
Kvačany, obstaraných s použitím
verejných prostriedkov na účely
podpory sociálneho bývania, určených pre obyvateľov obce, rodákov
žijúcich mimo obec, občanov pracujúcich v obci, alebo v blízkosti
obce a iných občanov
- VZN č. 5/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Kvačany.
Moje poďakovanie patrí poslancom, pracovníkom Obecného úradu,
Poľnohospodárskemu družstvu Liptovské Hole Kvačany, PSU Kvačany, TJ
Družstevník Kvačany, ZŠ Kvačany, MŠ
Kvačany, OZ Oblazy, MSSČK, DHZ
ale aj tým občanom našej obce, ktorí
svojou prácou prispeli k budovaniu
a zviditeľneniu obce Kvačany. Zároveň
chcem vám všetkým popriať pokojné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu
rodiny, známych, priateľov a zaželať
v novom roku 2016 veľa zdravia, pracovných úspechov a vnútornej pohody,
ktorá nám pomôže chladnou mysľou a
triezvym rozumom riešiť situácie prinesené samotným životom.
Starosta obce Kvačany
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Návšteva družobnej obce Tvarožná

• Na dolnej fotograﬁi, čelní predstavitelia obce Tvarožná a ČR. Tretí sprava premiér ČR Bohuslav Sobotka, vedľa neho honorárny konzul SR v Čechách Jaroslav Weigl.

Predstavitelia obce Tvarožná s
občanmi nás srdečne privítali dňa
5.12.2015 na Obecnom úrade. Stretnutie sa konalo na pozvanie starostu
obce pri príležitosti 210. výročia bojov troch cisárov. Rekonštrukcia bojov
prebiehala v Tvarožnej za prítomnosti
čelných predstaviteľov Českej vlády.
Na bojovom poli sa stretlo 1 500 vojakov a 120 koní. Pri pohľade na rekonštrukciu bojov sme sa vrátili do roku
1805, kde proti sebe stáli francúzsky
cisár Napoleon Bonaparte, ruský cár
Alexander I. spolu s rímskonemeckým
cisárom Františkom I.. Bitku vyhral
Napoleon, ktorý ju až do konca svojho života považoval za svoje najväčšie
víťazstvo. V bitke Napoleon stratil asi
7000 vojakov, jeho nepriatelia prišli o
27 000 vojakov, čím stratili 37% svojej
bojovej sily.
Predstavitelia obce Tvarožná nám
pripravili pekný program, za ktorý im
patrí veľké poďakovanie.

• Rekonštrukcia bojov bitvy u Slavkova

Zoder loptu, nie mobil

S

me veľmi radi že sa môžeme opäť
prezentovať v Katarínskom hlase
a vzhľadom na charakter fenoménu futbal, uvítame každú takúto možnosť aj v budúcnosti. V prvom rade
treba povedať, že Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany momentálne
znamená len futbal, čo sa pokúsime
zmeniť. V poslednej dobe totiž často
objavujeme to, čo tu už dávno organizované bolo. Či sa to už týka cvičenia
žien, behania, turistiky, alebo len obyčajnej zrýchlenej chôdze, ktorá by dnes
mnohým k zdraviu veľmi pomohla.
Z hľadiska futbalu je naša obec zaujímavá a už aj známa tým, že vo futbale
nezažila úpadok. Vždy len postupovala
a v najvyššej oblastnej súťaži (okresy
Liptovský Mikuláš a Ružomberok) pôsobí s výnimkou rokov 1990-93 už od
roku 1987, teda štvrťstoročie. Za všetky tie roky od založenia TJ v roku 1952
patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa
akokoľvek na tejto činnosti podieľali.

Posledné roky sa udiali veľké zmeny, ktoré sme museli zvládnuť, pričom
bežný občan ich jednoducho nemal
dôvod sledovať. Museli sme sa stať súčasťou informačného systému slovenského futbalu, takže zostavu robíme
v mobile, rozhodcovia sú vyplácaní cez
zväz, ktorému musíme zaplatiť načas
faktúru, do novín posielame komentár
zo zápasu mailom, prestupy sa nechodia dohadovať a vyplácať. Toto všetko
však v konečnom dôsledku malo vplyv
na obmenu funkcionárskych kádrov. U
nás táto generačná výmena nastala v
lete, keď bol zvolený nový predseda, tajomník a Výbor TJ, a čo je potešiteľné,
jeho priamou súčasťou sú mladí ľudia.
Takisto nanovo bola vytvorená členská
základňa aj so zaplatením členského
príspevku. Na valnom zhromaždení
začiatkom roku 2016 budú predložené nové stanovy, lebo stanovy z roku
1990 reagujúce na spoločenské zmeny
v roku 1989 sú už zastarané a nepoznajú
napríklad pojem Slovensko. A práve na
úspech reprezentačného slovenského
futbalu by sme chceli nadviazať aj my,

aby sme pritiahli čo najviac občanov
k športu. V tomto smere patrí nezastupiteľná funkcia nášmu Obecnému
úradu, s ktorým komunikujeme tiež
v nových, prísnejších podmienkach.
Vďaka tomu nie sme odtrhnutí od sveta, podarilo sa nám v lete zorganizovať
v Kvačanoch turnaj prípraviek za účasti
Ružomberka aj Dukly Banská Bystrica,
pričom už rokujeme pre budúci rok
s prípravkami AS Trenčín a Futbalovou školu Mareka Hamšíka. Neviem
či všetci vedia, ale na našom štadióne
už hrali či trénovali muži Spartaka Trnava, Artmedie Petržalka či Zlatých
Moraviec. Niektorí naši hráči tento rok
priamo videli na vlastné náklady nielen slovenskú reprezentáciu, ale aj Real
Madrid v Lige majstrov. Nezabúdame
však na to, že sme len malá podhorská
dedinka, a tak sme sa v lete zúčastnili
turnaja v Pribiši, kde znela heligónka
a súťažilo sa v hádzaní ozembuchom.
Počas historického účinkovania nášho
dorastu v IV. lige v sezóne 2014/15 sme
sa totiž presvedčili, že k Orave máme
naozaj blízko. Treba podotknúť, že žiad-
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ne iné mužstvo z Kvačian nikdy nehralo
v krajskej súťaži, naviac dosiahlo veľmi
pekné umiestnenie a najmä domáca výhra s Dolným Kubínom sa ťažko zopakuje. Momentálne nám robia skutočnú
radosť žiaci, ktorí sa reálne môžu dostať
do baráže o Majstra oblasti, čo je však
oveľa dôležitejšie, nie vždy máme pre
nich dosť dresov. Nielen z tohto dôvodu
a teraz to pre mnohých bude znieť prekvapujúco, sme dohodnutí na budúcej
spolupráci s Prosiekom a Liptovskou
Sielnicou ohľadom mládeže, dokonca
chystáme aj prestupovú bombu medzi
dospelými, čo dokážu už vzájomné prípravné zápasy s Prosiekom v rámci zimnej prípravy.
Využívame túto možnosť prezentovať zámer hrávať domáce zápasy mužov v sobotu, lebo životný štýl sa tiež
mení a zároveň otvoriť viaceré ankety.
V roku 2016 vyhlásime najlepších hráčov za rok 2015, ale zároveň by sme
chceli vzhľadom na dostatočný časový
odstup vyhlásiť najlepšieho futbalistu,
trénera, brankára a pod. 20. storočia.
Mužstvo mužov ako sme avizovali
pred sezónou sa potýka so stabilizáciou
kádra vzhľadom na nový prestupový
poriadok, problémom je podobne ako
v Žiline síce talentovaný, ale primladý
káder, kde chýba skutočný vodca. Nielen
táto sezóna, ale aj ďalšia reorganizačná
budú ťažkým sústom, ale zámerne nie
je v tomto článku ani raz spomenuté
umiestnenie, pretože v dnešnej dobe je
skutočným poslaním športu samotná
pohybová aktivita, priateľstvá, zážitky,
kultúrny rozmer podujatí. Preto chceme
pokračovať v tradícii športplesov, neteší
nás keď futbalisti z našej obce sú oporami v iných dedinských mužstvách. Nový
zákon o športe by nám mohol pomôcť
nielen vo využívaní práce dobrovoľníkov, ale aj udržať autobus v dedine nielen
pre potreby TJ.
Veľkou vzpruhou sú pre nás slová vyslovené pánom farárom na svätej
omši konanej v auguste tohto roku po
voľbe nových orgánov TJ, kde vystríhal pred hrozbou závislostí od počítačových hier, preto pre nás platí Zoder
loptu, nie mobil.
V priebehu roku sme v prvej fáze
zakúpili pre členov TJ z peňazí za prestupy plus vlastným príspevkom členov
vychádzkové súpravy, nakoľko v roku
2014 nás opustili tri významné postavy, pričom sme sa na ich pohreboch
nedokázali adekvátne zúčastniť. V roku
2016 plánujeme opäť zaviesť príspevok
na kopačky a žiakom zakúpiť jednotné
športové ruksaky. Vo vianočnom čase
už pravidelne spoluorganizujeme v telocvični školy Vianočný turnaj.
Ing. Ľuboš Chovan
predseda TJ
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Základná škola dnes
V septembri sme si
želali veľa úspechov. Priali sme si, aby školský rok
2015/2016 bol plný zaujímavých projektov, súťaZŠ KVAČANY
ží, hier, aby sme zažívali
školu hrou, tešili sa zo spoločenských
a športových podujatí a úspechov, aby
bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Chceme, aby ste v našej
škole vždy našli človeka, ktorý žiakov
i rodičov vypočuje, podporí, pomôže,
vysvetlí žiakom čo nepochopia, podá
im pomocnú ruku.
Úprimne si želáme, aby naša škola,
tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale
zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
O pohodu a človečinu v našej škole sa
snažíme zo všetkých síl.
Školský rok je pre nás významný naším päťdesiatym výročím, ktoré
sme si v septembri pripomenuli slávnostnou akadémiou a plesom pre absolventov školy. Pri príprave sme boli
plní očakávaní a usilovali sme sa vytvoriť priestor pre priateľské stretnutia
bývalých žiakov, učiteľov a priateľov,
z ktorých mnohí túto príležitosť využili
a prišli prejaviť priazeň našej škole. Zažili ju plnú detí, hostí, všade sa niečo
dialo – bolo to o škole ako živom napredujúcom spoločenstve.
V septembri ste pri príchode do
školského areálu mnohí zistili, že naša
telocvičňa opeknela. Dostala narodeninový darček - novú čiapku i kabát. Veľká
vďaka za realizáciu projektu patrí predovšetkým zriaďovateľovi školy – obci
Kvačany a pánu starostovi Jozefovi Grúňovi, ktorý celé leto dohliadal na včasné
dokončenie projektu a kvalitu stavby.
Na október sme mali ohlásený
štátny audit – po pätnástich rokoch

sme absolvovali päťdňovú komplexnú
inšpekciu, ktorej výsledky potvrdili
dobré smerovanie našej školy a veľmi
dobré hodnotenie povzbudilo učiteľov
v ich každodennom úsilí.
V tomto školskom roku začíname
s reformovaním školskej reformy – v
prvom a piatom ročníku vyučujeme
podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. To v skratke znamená viac prírodovedných predmetov,
pracovného vyučovania a druhý cudzí
jazyk nie je povinný, ale voliteľný od
siedmeho ročníka. V novembri sme prvýkrát testovali žiakov piateho ročníka.
Na konci ich štúdia v základnej škole
v deviatom ročníku by sme mali vedieť
jasne pomenovať pridanú hodnotu ich
vzdelávania našou školou.
Život v našej škole je veľmi pestrý.
Každý deň je iný, obohatený o rôzne
podujatia. Vymenovať ich je nepostačujúce. Otvorte si ale internetovú
stránku školy http://zskvacany.edupage.org/ a zistíte, koľko zaujímavých
podujatí sme dokázali našim žiakom
už od septembra pripraviť. Tieto aktivity chápeme ako rozšírenie foriem vyučovania a reagovanie školy na zmeny
v spoločnosti, ktorých sa vzdelávanie
poskytované školou musí dotýkať.
Medzi najúspešnejšie patrí Imatrikulácia prvákov, poznávacia exkurzia
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na elektráreň Čierny Váh, Afrika v škole –beseda s bývalým žiakom
Jankom Jaňákom, Srdce plné zdravia - roadshow o zdravom spôsobe
stravovania sa, Farby Orientu – vzdelávacie podujatie o živote v Indii,
účasť žiakov 8. a 9. ročníka na vedeckej roadshow „Čak Vedny odboris...“ Žiaci súťažili vo ﬂorbale, stolní tenisti vyhrali obvodné kolo
a budú školu reprezentovať v krajskej súťaži.
Verím, že v školskom roku zažijeme len príjemné a radostné udalosti. Upevníme vzťahy medzi učiteľmi i žiakmi a budeme sa tešiť
z dobrých výsledkov našej spoločnej práce, a tak ukážeme, že aj dnes
sú v našej škole minimálne takí šikovní a talentovaní žiaci, akí tu boli
v priebehu päťdesiatich rokov jej histórie.
Mgr. Mária Rypáková

Kolobeh života v materskej škole

Našu materskú školu v školskom
roku 2015/16 navštevuje 31 detí z Kvačian, Lipt. Matiašoviec, Lipt. Sielnice,
Ižipoviec a Lipt. Trnovca. Poskytujeme
predprimárne vzdelávanie pre deti vo
veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou
dochádzkou. Výchovno – vzdelávacia
činnosť je realizovaná podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu
s názvom „Škôlkar spoznáva svet“, so zameraním na environmentálnu výchovu,
ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu „Dieťa a svet“. Umožňujeme deťom vnímať prírodu všetkými
zmyslami. Zaoberáme sa témou prírody
a životného prostredia, deti nadobúdajú
vedomosti, schopnosti a pripravenosť

• V soľnej jaskyňi v Liptovskom Mikuláši

ekologicky myslieť a konať, šetrne zaobchádzať s prírodou, chrániť ju a zveľaďovať. V konkrétnych aktivitách učíme
deti využívať informácie týkajúce sa životného prostredia, pozorovať, chrániť a
starať sa o prírodu. Snažíme sa vytvárať
vhodné podmienky pre pozitívne zážitky detí – zážitkové učenie.
V našej materskej škole umožňujeme všetkým deťom získať dostatočné
všeobecné vedomosti, zručnosti a návyky. Dávame každému dieťaťu šancu
rozvíjať sa podľa svojich schopností a
umožníme mu zažiť úspech. Jednotlivé
témy počas školského roka sú rozdelené na týždne a prelínajú sa konkrétnymi ročnými obdobiami. Deti hravou
formou a prirodzeným spôsobom získavajú schopnosti a zručnosti v oblasti
sociálno – emocionálnej, intelektuálnej,
telesnej, morálnej a estetickej a utvárajú si predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Deti majú možnosť navštevovať tanečný,
výtvarný a anglický krúžok za spolupráce so SZUŠ Ružomberok a p. Vierkou
Dyson, riaditeľkou Akadémie vzdelávania v Liptovskom Mikuláši.
Život v Materskej škole sa snažíme
deťom spestriť návštevami soľnej jaskyne,
galérie, knižnice a využijeme rôzne príležitosti, ktoré sa nám naskytnú, aby deti
zažili čo najviac pozitívnych zážitkov.
Veľkú radosť nám vždy urobí návšteva
interaktívnych divadielok, do ktorých sú

• „Šťastné a veselé”

• Divadlo ,,MÚZADIELKO

zapájané deti a majú možnosť ovplyvňovať dej a rôznym spôsobom spolupracujú
s účinkujúcimi – hádaním hádaniek, spevom, tancom. Tento rok nás už dvakrát
navštívilo divadielko Múzadielko, kde
deti hravou formou získavajú poznatky
o geometrických tvaroch.
V tomto predvianočnom období našim deťom žiaria očká nedočkavosťou
a šťastím, kedy sa tešia na príchod Vianoc. Takmer každý deň usilovne trénujú program, aby na vianočnej besiedke
mohli Mikulášovi a rodičom ukázať aký
sú šikovní. Realizovali sa už aj pečením
koláčikov a medovníčkov, na ktorých si
pochutili a ozdobili ním vianočný stromček. Preto aj ja v mene kolektívu MŠ
a detí vám želám pokojné Vianoce, veľa
lásky, zdravia, splnených túžob, úsmevu,
porozumenia a šťastný nový rok.
Soňa Tkáčová, MŠ
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DHZ Kvačany
Máme skoro za sebou úspešný rok
2015. K novej zbierke nám pribudli
4 nové poháre. Viedlo sa nám o niečo horšie ako po minulé roky, ale aj
tento rok bol úspešný pre našich členov DHZ Kvačany. Aspoň všetci sme
s našimi výsledkami a skupinovými
aktivitami spokojní. Už po druhý rok
sme otvorili Hasičský krúžok na našej
ZŠ Kvačany a privítali medzi seba pár
nových členov. Znova sme zorganizovali cez leto našu stanovačku na ihrisku, na ktorej sa zúčastnil hojný počet
detí a náš tréner. Tento rok sme aj prvý
krát videli nášho ministra JUDr. Róberta Kaliňáka. Boli sme sa na neho
pozrieť v Likavke pri odovzdávaní
a krstení protipovodňového vozíka
a nového Iveca Daily.
Prvá tohtoročná súťaž sa konala 6.
júna 2015 v dedinke Vlachy. Na tejto
súťaži sa zúčastnili: Cyril Granát, Kristián Florek, Timotej Kojš, Tomáš Kojš,
Peter Majda, Martin Mišík, Erika Kunová, Terézia Rypáková, Erika Pačesová, Tatiana Kunová, Emma Pačesová.
Súťažilo sa v dvoch rozdielnych disciplínach. V medzinárodnom Plameni sme skončili druhí a v požiarnom
útoku s vodou prví. V júli bola spoločná brigáda hasičov a červeného kríža,
kde sme vyzbierali smeti v potoku
Kvačianka, vyčistili odtokové kanály a
upratali autobusovú zastávku na Dlhej
Lúke. Ďalšia súťaž sa konala o mesiac
neskôr, presnejšie 8. augusta. Konala
sa v Liptovskej Ondrašovej a skončili sme tam prví ako chlapčenský tím.
Prví z prvých, ale prekonali sme svoj
najlepší osobný výkon. Tretia tohto-

• Mladí požiarnici si zasúťažili

ročná súťaž sa uskutočnila 19. septembra v Liptovskom Petre. Zúčastnili
sme sa ako zmiešaný tím chlapcov.
Umiestnili sme sa na druhom mieste.
Po prvýkrát sme sa zúčastnili v októbri na Hasičskom viacboji v Likavke.
Na prvý raz sme sa umiestnili celkom
úspešne. Tesne pod čiarou víťazov. No
bojovali sme ako sa dalo. V októbri
boli hasiči s našim starostom prebrať
nový protipovodňový vozík v Dolnom
Kubíne. Tiež sa stretli s ministrom
JUDr. Róbertom Kaliňákom, ktorý
im odovzdal kľúče od vozíka. Ten potom zaparkovali do poriadne upratanej zbrojnice v Kvačanoch. Tiež nám
pribudla nová výstroj a výzbroj, ktorú
sme kúpili za peniaze z kategorizácie
nášho DHZ. Predposledná tohtoročná
súťaž sa konala ako vždy v basketbalovej hale vo Svite, Halové majstrovstvá
Slovenska kolektívov mladých hasičov
sa konali 7. novembra. Medzi najlep-

• Minister Kaliňák pri odovzdávaní protipovodňovej techniky

šími z najlepších skončili naši chlapci
na 31. mieste a dievčatá na 21. mieste
z celkovo 80 kolektívov. V novembri si
naši hasiči spravili cvičenie s protipovodňovým vozíkom, kde si vyskúšali
všetku techniku z vozíka a naplnili
aj 40 metrov protipovodňových bariér. Tiež objednali 5 profesionálnych
zásahových oblekov pre prípad že by
nedajbože horelo alebo boli povodne. Naša posledná súťaž sa koná 19.
decembra. Pôjdeme si trochu zahrať
vianočný minifutbal do Liptovského
Hrádku s inými hasičmi a oddýchnuť
od hasičských súťaží.
Tento rok sme spokojní s našimi
výsledkami a môžeme si zablahoželať
k našim výkonom a spoluprácam. A
rok 2015 môžeme uzavrieť s úsmevom
na tvári.

• Praktická ukážka protipovodňovej ochrany

Tatiana Kunová,
DHZ Kvačany
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Z činnosti OZ Oblazy
V OZ Oblazy je od posledného čísla Katarínskeho hlasu rušno. Naša žiadosť o grant na zabezpečenie vyhliadky na Kobylinách od Nadácie Orange
v programe Šanca pre váš región bola úspešná. Čo viac, spomedzi 277 projektov sme sa s našim zámerom ochrániť na Kobylinách ľudí i prírodu umiestnili
v prvej desiatke a tak naše združenie dostalo priestor i na najväčšom hudobnom festivale na Slovensku: Bažant Pohoda.
Na festivale som v spoločnosti podstatne väčších neziskových organizácií,
zväčša z okresných a krajských miest,
odľahčenou formou odprezentoval
naše aktivity a spropagoval i našu lokalitu ako takú. Ovácie zožali i chlapi
z DHZ Kvačany, prítomní na fotkách
a v príhodách v mojej prezentácii.

• Prezentácia na Festivale Pohoda

Po piatich minútach slávy už prišla
krutá realita štvormesačného vybavovania všetkých možných povolení, stanovísk, výnimiek, … a razom sme boli
vďaka rôznym lehotám v mesačnom
sklze.
Projekčnú činnosť zatiaľ zastrešil
náš Michal Bálek, pri statike výdatne
opäť asistoval i Martin Petráš z Oblazov. Nebolo ľahké navrhnúť optimálne
riešenie, verím však, že ho máme.
S realizáciou sa komplikácie neskončili, skôr dostali ďalší rozmer. Zháňanie niektorých materiálov bolo ceklom
dobrodružstvo. Rezanie a zváranie ocele vlastnými kapacitami sa pod tlakom
rôznych okolností zmenilo na najatie
certiﬁkovaných odborníkov. Marek Považský, ktorý
patrí medzi hlavné postavy
príbehu o Vyhliadke na Kobylinách, poskytol priestory
svojej dielne, na proces výroby dohliadal a neraz sa aj
sám, resp. i so svojou partiou, aktívne zapojil. Rovnako Marek zapožičal auto na
odvoz i dovoz vyhliadky zo
zinkovne, čo nám ušetrilo
nemalé prostriedky.

Aj keď sa tento rok brigádnici hľadali a hľadajú tak nejak ťažšie, svoje si
na dielni odrobili i Adam Slotka a Ľubo
Klocok. Ľubo sa tiež nedokázal prizerať tomu, že do kopania základov vyhliadky som sa musel pustiť sám a tak
pomohol aj pri kopaní základov a patrí
mu vďaka za to, že sa aj sám od seba
opýta, či netreba s niečím
pomôcť.
Za rovnaký prístup musím úprimne poďakovať i
Palimu Šimovčekovi, ktorý
sa stal hlavným vodičom
tejto akcie a bez nároku na
odmenu zabezpečil dopravu materiálu a náradia do
doliny počas betonárskych
prác, zabezpečil dopravu
reziva potrebného na vyhliadku, vyhliadku zaviezol
na pozinkovanie do Žiliny,
následne ju doviezol zo Sučian, zohnal
si sám závozníkov z vlastnej rodiny, ...
Nikdy žiadne výhovorky, vždy ochota
pomôcť i na úkor vlastnej práce. S takým prístupom od viacerých ľudí by
sme sa mohli púšťať do hocijakých projektov.
Spolu s Adamom Slotkom a Karolom Fričom sme si zase absolvovali
rýchle natieranie drevených častí vyhliadky.
Za pomoc s ﬁnancovaním celej akcie patrí, samozrejme povedľa Nadácie
Orange, vďaka našim urbarialistom,
obci, Jánovi Hajurkovi a Marekovi Považskému. Marekovi sa o.i. podarilo pre
ﬁnančnú podporu vyliadky zmobilizo-

• Konštrukcia v demonte

• Natieranie drevených dielov vyhliadky

vať ubytovateľov v Liptovskej Sielnici.
Vlastné prostriedky investovalo priamo i naše združenie, keď sa vďaka prvej
vyhliadke na Malom Roháči podarilo
získať celkom slušný obnos prostriedkov z 2% z daní, ako aj z dobrovoľného
vstupného na túto vyhliadku.
Vyhliadka mala stáť už začiatkom
decembra, akcia však stroskotala na
slabšom záujme. Potrebujeme už len
2 – 3 dni na osadenie priamo na Kobylinách. Pevne verím, že bude vhodné počasie a podarí sa práve vtedy dať
dohromady i partiu, aby sme projekt
zdarne ukončili.

• Najskôr bolo potrebné vykopať základ

Mimo tohoto projektu, vrámci oslovovania mladšej generácie, OZ Oblazy
postúpilo sponzorský dar vo forme
tabletu do ZŠ Kvačany na ocenenie
najaktívnejšieho žiaka prvého stupňa
na konci školského roka.
Taktiež sa ZŠ Kvačany chytilo výzvy
nášho združenia pri hľadaní nápadov
do ďalšieho ročníka grantového programu Zelené Oázy od Nadácie Ekopolis
a pevne verím, že sa vďaka nemu podarí
zrevitalizovať záhradu a skleník v ZŠ.
Kto by mal podnety na projekty
v obci či okolí, neváhajte sa na nás obrátiť. Viac hláv, viac rozumu.
S pozdravom a želaním prežitia príjemných sviatkov zostávam.
Ján Chlebík
Predseda OZ Oblazy
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Z činnosti Komisie
pre rozvoj obce Kvačany
V komisii sme sa v predchádzajúcom období zaoberali možnosťou prerobenia obecného rozhlasu na bezdrôtový, umiestnený na stĺpy elektrického
napätia, čo by umožnilo zrušenie rušivých stĺpov starého rozhlasu i starej kabeláže, tiež vyriešenie niektorých technických problémov. Cenové podmienky
i niektoré technické parametre ukázali,
že takýto projekt si bude ešte vyžadovať
svoj čas a ďalšie úvahy. Budeme dúfať, že
vyjde na tento účel nejaká výzva, z ktorej by sa dala akcia ﬁnancovať.
Vrámci zámeru zrevitalizovať verejné priestranstvá v našej obci som
v spolupráci s Evou Bálekovou a Michalom Bálekom podal žiadosť o grant

z Programu na obnovu dediny na vytvorenie projektovej dokumentácie
konkrétnych riešení. Medzičasom vyšla už i výzva na podporu samotných
revitalizácii a tak pevne verím, že sa
nám do jej reálneho otvorenia podarí
všetko pripraviť.
Obecné zastupiteľstvo na pomoc tomuto zámeru alokovalo v rozpočte obce
na rok 2016 prostriedky, ktoré by všetko mali urýchliť a dať tak našej snahe
o napr. zveľadenie centra obce väčšiu
šancu na úspech. Dúfajme, že to vyjde.
Obnovenie tabúľ na vstupe do dediny i výstupe z nej si zase okrem trochy
kreatívneho prístupu vyžaduje absolvovanie tradičnej byrokracie, verím
však, že už nebude trvať dlho a tieto
priestory dostanú pozornosť, ktorú si
zaslúžia.

Načali sme i tému slabého signálu
mobilnej siete v našej obci. Ukázalo sa,
že obec sa už týmto problémom zaoberala v minulosti a operátori sú spokojní so signálom v exteriéroch, pričom
nezodpovedajú za signál v interiéroch.
Objavili sa i názory proti zosilovaniu
signálu, kde aj keď dnes je údajne tento elektromagnetický smog neškodný,
ktovie, ako sa budeme pozerať na problematiku v budúcnosti.
Neváhajte sa na mňa či ostatných
členov komisie obracať so svojimi podnetmi.
Teším sa na spoluprácu.
Ján Chlebik,
predseda Komisie pre rozvoj
obce Kvačany

Sviatky lásky a pokoja, nech každú vašu bolest ,zahoja.
V kruhu blízkych tešte sa spolu, až budete sadat ,
k štedrému stolu.
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