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Pár myšlienok o Vianociach
Sviatky nie sú nadbytočným komfortom. Sú prirodzenou a potrebnou
súčasťou života človeka a spoločnosti.
Ich pochopenie a hodnotné prežívanie
je pre duševné a telesné zdravie nevyhnutné. Počas sviatkov je duchovný,
rodinný a spoločenský život nadradený
strhujúcemu tempu pracovných výkonov. Bez sviatkov život zovšednieva,
stáva sa nudným, depresívnym a napokon aj závislým na degenerujúcej
asistencii bulvárnych masmédií. Sviatky v sebe obsahujú aj dimenziu ticha,
sebareﬂexie a môžu podnecovať k hlbšiemu chápaniu života. V mnohých
kresťanských sviatkoch sa objavuje aj
rozmer ľudskej solidarity, v ktorej si
pozornejšie všímame osamelých, zabudnutých, chorých, alebo inak strádajúcich ľudí. Aj oni chcú zažiť radosť,
pokoj a pochopenie.
Hodnotne prežívanie sviatku vyžaduje nielen vonkajšiu, ale predovšetkým vnútornú prípravu. Mali by
sme zľaviť z vonkajšieho perfekcionizmu, odolať prehnanému upratovaniu
a nepodliehať nákupom všetkého, čo
určuje trh a reklama.
Jeden indický kresťan rozprával takúto rozprávku: Keď Pán Boh pracoval
na vesmíre, prizerali sa mu štyria anjeli. Nastal siedmy deň a keďže anjeli nešli nakupovať, mali čas a rozprávali sa
s Bohom o nádhere vesmíru. Prvý sa pýtal: „Pane, ako si to urobil?“ Druhý povedal: „Pane, prečo si to urobil?“ A tretí:
„Pane, koľko by to stálo?“ Štvrtý anjel ticho sedel, oprel si hlavu o dlaň a usmieval sa. Prvý anjel bol technik, druhý ﬁlozof, tretí obchodník s nehnuteľnosťami,
štvrtý bol mystikom. Ten štvrtý porozumel vesmíru najviac a Boh ho pochválil.
Štvrtý anjel prežíval sviatok.
Väčšina obyvateľov Slovenska slávi predovšetkým kresťanské sviatky.
Intenzita ich slávenia je rôzna, od
komerčnej povrchnosti až po hlboké

prežívanie. Skutočné slávenie kresťanského sviatku vyžaduje, aby sme si
umyli dušu, tvár a stôl. Neraz sa o to
úprimne snažia aj ľudia, ktorí sú nábožensky menej angažovaní.
Najstarším a najväčším kresťanským
sviatkom je Veľká noc, ale tým najčarovnejším sú Vianoce. Ťažko si predstaviť záver roka bez jemnej, zasneženej mystiky Vianoc, bez sviatkov, ktoré
majú svoju neopakovateľnú atmosféru.
Každý potrebuje z času na čas počuť a
cítiť, že je milovaný. Boh nám to v narodení svojho Syna dáva najavo úplne
absolútne. Boh sa stal človekom ako my,
aby sme sa my stali akýmsi spôsobom
tým, čím je On. Boh už nemohol ísť ďalej vo svojom priblížení sa človeku. (Ján
Pavol II.)
Na vianočné prijatie Božej lásky
sa treba pripraviť v meditatívnom období adventu. Advent (z lat. príchod)
je časom prípravy nielen na Vianoce,
ale predovšetkým na druhý Kristov
príchod. Počiatky slávenia adventu sa
objavujú v južnej Galii a v Španielsku
koncom 4. storočia. Symbolom tohto
obdobia je veniec so štyrmi sviecami.
Adventné, rorátne omše, spoločné večerné modlitby v rodinách, príprava
jasličiek, nacvičovanie kolied, koledníckych hier, to všetko predznamenáva
jas a sviatočnosť Vianoc.
Pred niekoľkými rokmi sa v novinách objavil ironický článok mladej
slovenskej spisovateľky s názvom Vianoce sú deﬁnitívne porazené. Znechutená autorka písala o rôznych vianočných
akciách, zľavách, pôžičkách, obchodníkoch, o varení, pečení, prejedaní, pyrotechnike, o kosti v hrdle. Spisovateľka
bola očividne otrávená. O Ježišovi však
nenapísala ani slovo, ani jeho iniciály. Nie je možné, žeby o ňom nevedela, na to bola dosť vzdelaná! Hovorila
o narodeninách, ale ignorovala narodeného. Mala teda pravdu – Vianoce sú
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deﬁnitívne porazené - ak sú bez Krista.
Niektorí odborníci hovoria dokonca
o vianočných obetiach v podobe neuróz, infarktov, sentimentálne a emotívne nenaplnených ľudí. Potom je logický
aj nezriedkavý povzdych - keby už bolo
po všetkom.
Zdá sa, že niekdajšie komunistické
„zakazovanie“ Vianoc nebolo také ničivé, ako dnešné spochybňovanie, kamuﬂovanie a konvertovanie na rozmery obchodu. Vianočné koledy sa stali
obľúbenými hitmi pracovníkov reklamy. Pepsikola, prací prášok, či mobilný telefón v spojení s koledou akoby
nadobúdali neodolateľnú superkvalitu
a čoraz viac zatieňujú Dieťa v jasliach.
Čo potom s takými Vianocami? Chaos
vrcholí na Štedrý deň. Ešte sa doupratuje, varí, pečie a posielajú sa sms-ky.
Niekoľko desiatok prijatých sms-správ
a nutkanie na ne odpovedať dokáže
atmosféru Štedrého dňa poriadne narušiť. Hlavná udalosť Vianoc zaniká
v ustavičnom pípaní, zvonení a sms-kovaní. Ťažko povedať, v čom je ten
deň tichý a svätý. (Ach, kde sú časy gýčových, ale neotravujúcich pohľadníc,
ktoré nás potešili niekoľko dní pred
Vianocami?).
Boh pripravoval vyvolený národ štyritisíc rokov a keď Kristus prišiel, prví sa
mu oﬁciálne prišli pokloniť cudzí ľudia,
pohania. Aby sa to isté nestalo aj nám,
priveľmi rozmaznaným milosťou a Božími darmi. Raz k nám môže prísť dakto
zďaleka a dopytovať sa na Dieťa. A my
sa budeme musieť s hanbou priznať, že
sme ho ešte nikdy nestretli. (A. Pronzato)
Prežiť ozajstné Vianoce je umením
a silným výkonom. Z vianočných sviatkov by sa nemala stať len sentimentálna
melodráma, v lepšom prípade spojená
s návštevou polnočnej omše. Oplatí
sa prepracovať od potemkinovského
obalu k tolstojovskej podstate. V betlehemskej rodine je totiž začiatok ľudskej
nádeje.
Stanislav Šverha
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Duchovný život našej farnosti (pokračovanie)
Opäť sa k vám prihovárame prostredníctvom nášho časopisu, v ktorom
sa dozviete, ako sme duchovne prežili
druhý polrok 2016.
Po púti na Veľké Borové, na sviatok
Cyrila a Metóda, bola vyhlásená ďalšia
púť a to do Smižian, kde sa nachádzala Brána Božieho milosrdenstva a samotný kostol je zasvätený k Božiemu
milosrdenstvu. Túto púť organizoval
Liptovsko-Mikulášsky dekanát. Z našej farnosti boli len dve veriace. Svätú
omšu o 18.00 h celebroval, spolu aj s
kňazmi nášho dekanátu, vdp. dekan z
Liptovského Mikuláša Stanislav Culka.
Bol to priamy prenos aj v rádiu Lumen.
Z celého dekanátu boli štyri autobusy.
Od 25.-31.7. v Krakove sa konali
Svetové dni mládeže. Veľkou cťou pre
našu farnosť bolo, že sa mladí 26.7.
zastavili aj u nás. V škole, v škôlke,
v telocvični prenocovali a v jedálni sa
o ne postarali zamestnankyne kuchyne. Všetko bolo vopred zariadené cez
p. riaditeľku školy, za čo jej patrí veľká vďaka. Táto mládež bola z rôznych
končín Slovenska a viedli ich bratia
dominikáni a rehoľné sestričky. Sústredenie mali v Ružomberku a odtiaľ išli
peši poľom cez Martinček, Prosiek až
k nám. Neskoro večer sme ich spolu
s vdp. farárom čakali v kostole, kde
mali večerné chvály. Veľmi ich prekvapili škatule kysnutých koláčov, ktoré
sme im po skončení chvál odovzdali.
Boli nám za ne veľmi vďační. Ženám,
ktoré ich napiekli Pán Boh zaplať. Ráno
bola o 8.00 h svätá omša a po nej ranné chvály. Obed mali ešte v jedálni
a po ňom putovali Kvačianskou dolinou
na Huty, kde mali svoj ďalší program.
Odtiaľ peši do Chlebníc a 28.7. autobusmi do Krakova. Všetkých ich bolo
120. Medzi nimi bola rehoľná sestrička
z Chlebníc, ktorá pôsobí v Košiciach a
našu oblasť pozná.
15.8. bol sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Pri oboch sv. omšiach, ako to u
nás býva zvykom, boli posvätené byliny,
ktorých kytičky pripravili ženy z farskej
rady a niektorí si ich aj sami doniesli.
5.9.začiatok školského roka. Žiaci spolu aj s pedagógmi zahájili nový
školský rok 2016/2017 sv. omšou. Vdp.
farár ich milo, privítal a zaželal im veľa
úspechov, darov Ducha Svätého a pedagógom veľa trpezlivosti v ich náročnej práci. Počas sv. omše spieval detský
kvačiansky spevokol.

15.9. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Aj keď
tento deň nie je prikázaný sviatok,
prežili sme ho duchovne. Svätú omšu
sme mali o 10.00 hod. pri kaplnke na
Hlinisku. Kto mohol a vládal ísť peši,
nezaváhal a prišiel. Zišli sme sa v hojnom počte. Pre tých, čo nevládali alebo nemohli prísť, bola sv. omša ráno
v kostole o 8. hod. Po sv. omši o 10.00 h.
bolo agapé, na ktorom sme sa pohostili
chutnými koláčmi. Počasie nám prialo,
bolo veľmi pekne.

18.9. sa pred svätou omšou, ale aj
po nej konala podpisová akcia – európska iniciatíva občanov na ochranu
manželstva pod názvom „MAMA,
OTEC A DETI.“ Konalo sa to na celom
Slovensku a vo všetkých európskych
štátoch. Podpísanie bolo dobrovoľné.
Sygnatórmi boli dve členky farskej rady
a koordinátorka našej farskej charity.
Vyplnené hárky bolo potrebné poslať
do Bratislavy a odtiaľ mali byť doručené do európskeho parlamentu.
24.9. sa konala v našej farnosti birmovka. Naposledy bola u nás v septembri 2010. Bolo 34 birmovancov. Na
veľkú slávnosť, okrem diecézneho otca
biskupa Štefana Sečku, boli pozvaní
aj kňazi z blízkych farností. Birmovka prebehla veľmi dôstojne, aj počasie
nám prialo. Po sv. omši bol voľný rozhovor s otcom biskupom. Všetkým,

ktorí pripravili túto slávnosť patrí veľké
Pán Boh zaplať.
28.9. Bolo posvätenie úrody.
Mesiac október je mesiacom ružencovej Panny Márie. Októbrové pobožnosti sa konali pol hodiny pred sv. omšou. Začínal ich vdp. farár a pokračovali
deti alebo členky ružencového bratstva.
V nedeľu sa modlili miništranti.
1.11. Sviatok Všetkých svätých. Po
sv. omši o 9.00 h. bol v chodbe hlavného vchodu vysvätený nový kríž. Na
východnej stene, kde bol aj predtým, sa
osekala do skaly stará omietka, skaly sa
zafugovali a na stenu sa umiestnil nový
kríž, s tým istým, len vyčisteným umučením. Zozadu, za krížom sa namontovalo osvetlenie, ktoré počas bohoslužieb svieti. Je to pekné a pri príchode
do kostola to človeka veľmi osloví a
povzbudí. Pred vysviackou kríža vdp.
farár zaďakoval a vymenoval všetkých,
ktorí sa na tomto diele podieľali (Ján
Kojš, Jozef a Marian Tylka, Jaroslav Bálek, Eduard Kojš st. a birmovanci). Poobede v tento sviatok sa konali pobožnosti na oboch cintorínoch, kde sme sa
pomodlili za našich zosnulých.
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Od 2.-8. 11. sme prežívali dušičkový týždeň. V tomto týždni sme mali
možnosť získať pre našich zomrelých a
dušičky v očisci plnomocné odpustky.
Medzi tým bola 3.11. celodenná adorácia, ktorá je v tento deň určená pre
našu farnosť.
5.11. Kto chcel, mohol sa v sobotu
zúčastniť na posviacke kríža na Veľkom Borovom, ktorý je umiestnený
na začiatku dediny. Kríž tam bol už
starý a bol postavený na počesť uhynutia mamy súrodencov Bálekových.
Ostali po nej štyri siroty. Kopala tam
aj s manželom piesok na opravu domu
a zasypalo ju. Bývali na Veľkom Borovom v časti Chotár. Pri tejto vysviacke
sa zúčastnila celá rodina Bálekovcov
(deti, vnúčatá, pravnúčatá) a mnohí
veriaci z Kvačian. Niektorí išli peši a tí
čo nevládali, išli na autách. Po vysvätení kríža si rodina všetkých prítomných
uctila pohostením na tvare miesta, čo
všetkých prekvapilo a boli im za to veľmi vďační.

13.11. Fatimskú pobožnosť sme
pred sv. omšou obetovali za nášho duchovného otca Stanislava, ktorý mal
v tento deň meniny. Po sv. omši mu
v mene celej farnosti zablahoželal p.
učiteľ Lacko Gromský spolu so sestrou
Julkou. Odovzdali mu malý darček a
kyticu kvetov.
19.11. Svätá omša bola obetovaná za
manželov Jozefa a Annu Galicovú pri
príležitosti 50-tych rokov manželstva.
I touto cestou im prajeme hlavne veľa
zdravia, Božieho požehnania a ochrany Panny Márie, našej Nebeskej Matky. Patrí sa poďakovať našej kantorke
Hanke, ktorá už 14 rokov vykonáva
túto božiu službu s láskou a svedomite
denno denne. Manžel Jožko je jej veľkou oporou. Dobre sa jej spolupracuje
s naším farským spevokolom, ktorý je
ochotný s jej doprovodom zaspievať pri
každej príležitosti.
20.11. Bol pre našu farnosť slávnostný deň. Okrem sviatku Krista
Kráľa sme v tento deň mali o 10.30 h
slávnostnú odpustovú sv. omšu k svätej
Kataríne, patrónke nášho chrámu. Svätú omšu spolu aj s naším duchovným
otcom celebroval a mal aj kázeň vdp.
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farár z Liptovského Trnovca Patrik Solár, ktorý nás ňou veľmi oslovil a zapojil
do nej aj miništrantov. Bol plný kostol.
Boli aj hostia, ktorých v úvode sv. omše
náš duchovný otec milo privítal. Týmto
dňom sa skončil aj Svätý rok milosrdenstva, ktorý nám dal príležitosť rozjímať nad milosrdenstvom, hlbšie ho
prežívať. Svätý otec František napísal
aj osobitný list, ktorý je adresovaný celej cirkvi, aby pokračovala v prežívaní
milosrdenstva s rovnakou intenzitou,
s akou ho zakúsila počas mimoriadneho Svätého roka. Neupadnime do
ľahostajnosti, ale staňme sa nástrojmi
Božieho milosrdenstva, vyzval pápež
František veriacich.
27.11. Prvá adventná nedeľa. Na
úvod sv. omše vdp. farár požehnal adventný veniec a zapálil prvú adventnú
sviečku. Potom posvätil aj ostatné adventné venčeky a sviečky, ktoré si veriaci doniesli do kostola.
4.12. (nedeľa) Ako každý rok i keď
nebolo ešte sv. Mikuláša, zavítal k nám
do kostola. Rozdal deťom darčeky, ale
pod podmienkou, že si deti od rodičov
museli doniesť potvrdenie, že si darček zaslúžia. Každý sa postavil do radu
s lístočkom v ruke, ktorý si Mikuláš najskôr prečítal. Všetci si darčeky zaslúžili.
Prežime tento advent v pokore, v láske
a tak sa v tichosti sa pripravme na príchod Spasiteľa nášho Ježiša Krista.

ADVENT je čas radostného očakávania, čas príchodu Krista medzi
nás. Medzi charakteristické prvky adventného obdobia je adventný veniec a
roráty. Aj v našej farnosti sa tieto dva
prvky zachovávajú. Predtým sme rorátnymi svätými omšami začínali vo
svätý týždeň od 17.12., tento rok sme
začali už od 13.12. Bývali o 6.00 h. ráno
a na sv. omše sme chodili s lampášikmi
a pri sviečkach bola aj sv. omša.
Od 15.12. do 23.12. aj tento rok
skupina žien z Novej ulice, navštívila
s obrazom Svätej rodiny domy o hľadanie prístrešia. Nech každý z nás si nájde
pre túto rodinu, pre Boha, prístrešie vo
svojom srdci a žime tak ako žila nazaretská rodina.

Nech narodený Ježiško prinesie do
našich sŕdc, našich rodín, našej farnosti a celému svetu zdravie, pokoj, šťastie,
lásku a vzájomné porozumenie.
Požehnané vianočné sviatky a požehnaný Nový rok 2017 Vám praje
v mene svojom aj v mene farskej rady.
tajomníčka FS, V.S.

Opustili nás:

4.9.2016 – Hajko Vladimír (69 r.)
28.9.2016 – Šiška Ján (59 r.)
12.10.2016 – Komár Ján (86 r., rodák
z Kvačian)
22.10.2016 – Kojšová Mária (81 r.)
24.11.2016 – Slotka Vladimír (79 r.)
28.11.2016 – Dančiaková Mária (70 r.)
18. 12. 2016 - Harych Dušan (72 r.)

Vianoce
Vianoce prichádzajú a dosť rýchlo.
Začíname ich už cítiť, usmievame sa,
možno viacej ako inokedy, spomenieme si na tých ľudí, čo nemajú to, čo
máme my, čo nevedia, čo je pokoj, nemajú lieky ako ostatní. A to nie sú ľudia
len v iných štátoch, ale aj u nás. Aj u nás
sú tí, čo majú „všetko“, lebo majú peniaze. Ale či majú aj to, čo majú druhí
- lásku, ozajstné šťastie, pokoj?
S príchodom Vianoc sme viackrát
v kostole, modlíme sa, ideme na spoveď
a sme nejakí iní. Možno, že tie naše negatívne vlastnosti niekde zmiznú a sme
celkom dobrí voči iným. Svet okolo nás
je krajší a cítime sa lepšie ako inokedy.
Zameriavame sa na to, čo kúpime
deťom, vnúčatám a pod. Čo navariť,
napísať, aby sme nehladovali. Plno starostí, až hlava bolí.
Ako Vianoce prídu, tak aj odídu.
Zistíme, že sme toho minuli hodne.
Možno aj pôžičku sme museli mať na
tie všetky starosti. A už asi ani nie sme
takí zhovievaví voči druhým. Aj sme
trocha hrubší voči okoliu. Tá láskavosť
opadla. Ale prečo?
Prajme si, aby po Vianociach bolo
aspoň tak ako cez tieto sviatky, aby sme
boli voči sebe úctiví, aby sme nikomu
nepriali zlo, nerobili voči iným násilie,
aby sme nerobili vojny, rôzne nepokoje. Nie je to nič ťažké. Len aby sme boli
dobrí. Bol by krajší život, smiali by sme
sa srdečne, boli by sme spokojní v rodine, medzi inými. Nebola by to rozprávka, ale obyčajný život.
V kostole by sme boli úprimnejší,
hriechy by boli menšie a naša láska by
bola z nás veľmi vyžarujúca.
J.Gál
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Kronika
• 1. mája 2010 sa bol odpíliť červený smrek nad pieskoviskom Dlhá
Lúka, ktorý sa použije na výrobu
kríža pri obchode v Kvačanoch. Píliť boli Vladimír Ďuroň st., Milan a
Pavel Galica.
• 6. mája na traktore priviezli drevo
do L. Trnovca, kde ho zadarmo opílili na hranoly – ﬁrma Pavol Galica.
• V sobotu 8.mája ho Ján Ďuroň
ohobľoval za pomoci Anny a Jozefa
Galicu.
• 14. 5. v Kvačanoch starý kríž, ktorý
bol už len podopretý, pán Jozef Tylka dal dole, vykopal a zabetónoval
železo, ktoré pozváral Roman Lasák. Ján Ďuroň kríž natrel 3x lakom,
ktorý kúpil pán Jaroslav Bálek.
• 22. 5. 2010 – stavanie kríža pri obchode, Ján Ďuroň s manituom. Pomáhali Jozef Tylka, Ján Burdel ml.,
Roman Lasák. Dušan Harych požičal rebrík a pílu. Pán Václav Kyška
pomohol opíliť konáre na stromoch.
• 29. 5. 2010 – natretie oplotenia okolo
kríža a podstavec – Martin Šróba.
• 3. júna 2010 na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bol posvätený kríž pri obchode v Kvačanoch,
ktorý bol osadený 22. 5. 2010. Počas
posviacky kríža pršalo.
• 11. 6. 2010 – odpust Božského Srdca Dlhá Lúka – bol p. farár z Okoličného Jozef Tomaga.
• 16. 6. 2010 – vyšiel mimoriadny 3.
Katarínsky hlas venovaný prof. Dr.
Ladislavovi Hanusovi.
• 20. 6. – nedeľa začala vernisáž – spomienka na kňaza Ladislava Hanusa
v kostole v Kvačanoch o 14.00 hodine, bol premietaný na plátne diapozitív s komentárom p. Grusku.
Na úvod povedal pár slov p. farár
František, potom sme išli do kultúry, kde boli vystavené dokumenty
o práci a živote tohto vzácneho človeka.
• 12. 6. 2010 – bol Vladimír Ďuroň st.
aj so synom Vladkom založiť v Kvačanoch v kostole kábel od hodín do
kostola za oltárom, ktorý bol poškodený pri obíjaní a sekaní omietky.
• 8. 7. 2010 – reštaurátori dokončili
vo svätyni za oltárom klenbu, kde
boli veľké praskliny a odchádzajú
na dovolenku.
• 28. 7. 2010 – reštaurátorky z Košíc
doniesli na bočný oltár zreštaurovanú sochu Sedembolestnej Panny
Márie s doplnkami.

• 23. 8. 2010 – ﬁrma Jaroslava Báleka
natrela strechu na fare.
• 25. 8. 2010 prišli reštaurátori a premaľovali v kostole stĺpy na hnedo
• 25. 8. – robenie odkvapových rúr
na fare, oprava soklu na kostole
– oškrabanie a natretie.
• 30. – 31. 8. 2010 – natieranie na
hnedo chór a vnútorné dvere.

Okienko do farskej
charity Kataríny
Alexandrijskej
za 2. polrok 2016
Veľmi si vážim, že zásluhou mravenčej a usilovnej práce a obetavosti
našich členiek sme dokázali byť blízko pri človeku a slovami Matky Terezy
„robiť všetko tak, ako najlepšie vieme a
to ostatné ponechať na Pána Boha.
 15. septembra 2016 bolo 15 rokov služby núdznym v dome sv. Kláry. Posedenie sa začalo svätou omšou
v kaplnke, celebroval V. Saniga. Pripravili sme medovníčky s 15-tkou a Božím
slovom.

 V mesiaci september - október
sme sa spolu s farskou radou zapojili do európskej iniciatívy občanov na
ochranu manželstva a rodiny. Všetkých
signatárov bolo 225, z toho s trvalým
pobytom mimo Kvačian 42.
 Pred 1. novembrom boli očistené
hroby a kríže na cintoríne v Kvačanoch,
Dlhej Lúke a v Jamníku na morovom
cintoríne.
 16. novembra 2016 sa konala púť do Košíc do domu sv. Alžbety.
V prekrásnej renovovanej katedrále
sme mali výklad po sv. omši: stručné
dejiny Košíc a dómu sv. Alžbety, hlavný
oltár - schéma a zoznam 48 obrazov, 4
evanjelia a 3 cykly hlavného oltára. Po
príhovore prezidenta katolíckej charity
boli niektorí členovia a členky ocenení.
Na záver sme sa zúčastnili v katedrále
korunky Božieho milosrdenstva.
 17. novembra 2016 som sa zúčastnila rokovania Diecéznej konferencie v Spišskej kapitule: príhovor prezidenta Spišskej katolíckej charity Mons.
Štefana Sečku, príhovor riaditeľa Ing.
Pavla Vilčeka, zmena stanov Spišskej
katolíckej charity, voľba Kuratória, voľba Kolégia kontroly a podnetov, správa
Komisie volieb, uznesenia, záver a požehnanie
 20. novembra 2016 na sviatok
sv. Kataríny po sv. omši boli dievčatá
predávať svoje vlastnoručne zhotovené
výrobky z domu sv. Kláry. Už niekoľko rokov prebieha potravinová zbierka
v TESCU v mesiaci november zameraná na trvanlivé potraviny a drogériu.
Milí spoluobčania, ktorí nakupujete aj
v TESCU a ste pomohli patrí Vám srdečná vďaka.
 Naďalej prebieha zbierka školských pomôcok (perá, zošity, pravítka,

• V dome sv. Alžbety v Košiciach
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ﬁxky, peračníky, školské aktovky ale
aj vodové a temperové farby, voskové
pastelky či farebné ceruzky) Cieľom
zbierky je pomôcť sociálne slabším
rodinám a deťom z detských domov aj
v dome Božej prozreteľnosti Liptovský
Mikuláš.
 K Vianociam do domu Božej
prozreteľnosti sme napiekli oblátky a
medovníčky a darovali 50 eur. Vieme,
že tam ich potrebujú.
Človek starý a ťažko chorí nepotrebuje len ﬁnančnú pomoc a jedlo. Buďme otvorení a vnímaví pre všetky jeho
vyslovené i nevyslovené signály ohľadne želania si duchovného sprevádzania
formou rozhovoru, účasti na slávení
liturgie, prijatí sviatostí...

Tešiť?
To je umenie srdca
a to často spočíva
len v láskyplnom mlčaní
a v tichom súcitení.
(Otto von Leixner)

(Ne) roztápanie radosti
„Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade
ráno stál.“
Tak týmito slovami sa začína jedna
detská riekanka o snehuliakovi. Táto
roztomilá ﬁgúrka vytvorená zo snehu, ktorá má obvykle na hlave hrniec,
miesto očí dva uhlíky a miesto nosa
mrkvu, už patrí k tradičným symbolom zimy. Predovšetkým tí najmenší
sa s príchodom prvého snehu nevedia
dočkať, kedy si budú môcť snehuliaka
postaviť, a následne dúfajú, že sa z jeho prítomnosti budú tešiť čo najdlhšie. Stačí však mierne oteplenie a je
po radosti. Prácne vyformované telo
snehuliaka sa postupne začne meniť na
beztvarú kopu snehu, ktorá sa vplyvom
ďalšieho topenia úplne rozplynie.
Je pekné vniesť si do života kúsok
radosti, napríklad aj niečím takým ako
je zmieňované stavanie snehuliaka.
Ešte krajšie však je tešiť sa z niečoho,
čo prináša dlhodobejšiu, omnoho trvalejšiu radosť, aj keď budovanie takejto
radosti zvyčajne vyžaduje vynaloženie
väčšieho (často neustáleho) úsilia.
PS: Nech sa radosť Vianoc neroztopí s príchodom prvých novoročných
dní, ale nech sprevádza celý nasledujúci rok.
Gromský L.
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HLAS V OBCI KVAČANY
Činnosť Obecného úradu v roku 2016
Činnosť Obecného úradu v roku 2016 bola zameraná
hlavne na spracovanie projektových
dokumentácií, vykonanie obstarávania na zhotoviteľov diela a sledovanie
zverejnených výziev na budovy, ktoré
sú vo vlastníctve obce Kvačany.
Medzi projekty, ktoré boli podané
v roku 2016 a neboli im pridelené ﬁnančné prostriedky patria:
- odvodňovací kanál od p. Šablatúru
do potoka Kvačianky,
- investície do hmotného majetku
(cesty) - vybudovanie spoločných
zariadení a opatrení podopatrenie: 4.3 Podpora na investície do
infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo s prispôsobením poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva (Pozemkové úpravy),
- dokončenie priestorov vzniknutých pod strechou telocvične ZŠ
Kvačany.
Na všetky neúspešné dotácie sme
opätovne požiadali o ﬁnančný príspevok aj na rok 2017.
V spolupráci so ZŠ sme spravili
ďalšie kroky na získanie ﬁnančných
prostriedkov na telocvičňu, ale ZŠ
nám bola nápomocná aj pri riešení
geometrického plánu na pozemkoch
v priestoroch areálu školy.
Dňa 25. 2. 2016 bol spracovaný
a podaný projekt na základe vyhlásenej výzvy 12/PRV/2015 zo dňa
27.10.2015 Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako poskytovateľ
pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 na rekonštrukciu Domu smútku a Kultúrneho
domu. Poskytovateľ Pôdohospodárska platobná agentúra bez vyhodnotenia projektov pristúpila k zrušeniu
výzvy dňa 10. 10. 2016 a to v súlade
s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č.
292/2014. Dôvodom zrušenia výzvy
je podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku vo forme úpravy minimálnej a maximálnej výšky
oprávnených výdavkov na jeden projekt v rámci jednotlivých aktivít a to
z dôvodu nenapĺňania ukazovateľov
výstupu Programu rozvoja vidieka SR

2014-2020. Tieto projekty neboli ani
vyhodnotené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, ale obec sa musela
podieľať na ich príprave a stálo nás to
nielen pracovné úsilie, ale aj ﬁnančné
prostriedky.
V priebehu roka Obecný úrad riešil rozpracovaný Územný plán obce,
kde naším úsilím je jeho ukončenie v
čo najkratšom čase a postupné rozbehnutie výstavby. Územný plán nebude
riešiť len výstavbu nových domov, ale
aj priestory na parkovanie a infraštruktúru našej obce. Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poskytlo obci Kvačany na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie dotáciu vo výške
4.984,00 €.
V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na verejné
priestranstvá pri Obecnom úrade, kostole Sv. Kataríny a parkoch pri Obecnom úrade, ZŠ a MŠ. Na spracovanie
projektovej dokumentácie Obecný
úrad dostal od Slovenskej agentúry životného prostredia ﬁnančnú dotáciu
vo výške 4.750, 00 €.
V týchto dňoch pripravujeme projekt na energetické zhodnotenie budovy Materskej školy, kde sa ráta so
zavedením plynového kúrenia, výmenou okien, dverí, prerobením strechy
na sedlovú a zateplením celého plášťa
budovy.
V priebehu roka sa riešili aj zmeny
v rámci legislatívy schválením nových
Všeobecných záväzných nariadení a to:
- Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2013 o
určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa školského zariadenia na rok 2013
- VZN Obce Kvačany č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu
- VZN Obce Kvačany č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Kvačany
- VZN Obce Kvačany č. 3/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby na
území obce
V roku 2017 nás čaká:
- rekonštrukcia verejného osvetlenia,
kde prejdeme na úsporné LED žiarovky
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- plánujeme opravu plota na cintoríne Dlhá Lúka
- riešenie dopravného značenia
v našej obci
- spracovanie projektovej dokumentácie na rozhlas
- sledovanie výziev a spracovanie
žiadostí na obnovu obecných budov a verejných priestranstiev
- napĺňanie novej legislatívy v rámci
zákonov SR
Na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým poslancom, členom
komisií, pracovníkom Obecného úradu, MŠ, ZŠ a občanom, ktorí sa v roku
2016 podieľali na prácach v obci, pri
organizovaní športových aktivít alebo
podujatí.
Prichádza čas, keď máte zabudnúť na
všetky starosti.
Prichádza čas, keď máte rodine nahradiť to zameškané.
Prichádza čas, keď vykúzlite úsmev
na tvári vašich najdrahších, keď dostanú vaše prekvapenie.
Tak otvorte srdcia a oči a užite si tie
najkrajšie dni v roku.
Želám Vám krásne Vianoce a nový
rok podľa vašich snov!
starosta obce Kvačany

Demograﬁa obyvateľstva
v roku 2016 v Kvačanoch:
stav obyvateľstva k 1.1.2016 565
prisťahovaných
2
narodených detí
3
odsťahovaných
12
úmrtie
6
stav obyvateľov k 15. 12. 2016 552
(z toho žien – 281 a mužov – 271)

Viete ako správne triediť?

Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol
štyri základné farby kontajnerov. Žltá
je určená na plasty, modrá na papier,
zelená na sklo, červená na kovy. Zákon
však povoľuje, aby sa viaceré komodity
triedili spolu, do jedného kontajnera.
Závisí to od technickej infraštruktúry
a zavedeného systému v tom-ktorom
regióne. Zákon napríklad povoľuje
spoločný zber plastov, kovov a nápojových kartónov, takže na niektorých
miestach by ste márne hľadali tieto
farby kontajnerov. Aby ste si boli istí,
čo kam môžete vhodiť, najlepším spôsobom je prečítať si štítky priamo na
zberných nádobách. Tie musia obsahovať presné informácie o tom, čo všetko
do konkrétnych nádob patrí.

olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb. Do plastov patria číre aj
farebné fólie, vrecká, igelitové tašky,
fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká z mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, či obaly z CD. Do
žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj
polystyrén, ktorý vám zostal doma po
nákupe elektroniky a iných tovarov. Ak
je nadrozmerný, odneste ho na najbližší zberný dvor. Určite však do plastov
nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a
iné gumené predmety.
Papier náš odveký, nehádzať zmoknutý
Papier je možné recyklovať 5 až 7
krát za sebou. Triedime ho suchý a čistý. Do modrého kontajnera určeného
na papier môžete vhadzovať papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez
pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky
papier, lepenku, papierové krabice (zošliapnuté), rozložené kartóny, katalógy,
letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba
aj krepový papier. Nepatria sem však
nápojové kartóny, silne znečistený či
mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet
(s výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na účtenky). Mokrý papier
rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.

Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objemné,
zaberajú značnú časť v kontajneroch.
Preto skôr než vhodíte plastové fľaše
alebo nápojové kartóny do kontajnera,
zmenšite ich objem. Napríklad zošliapnutím. Obaly z potravín nie je potrebné umývať úplne do čista, tým by ste
boli z hľadiska plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá rolu zápach, hlodavce
a možné nákazy. Pri recyklácii plasty
prejdú čistiacim procesom. Nemali by
však byť hrubo znečistené od mastných

Sklo do zelených kontajnerov
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe.
Napriek tomu je dôležité sklo zhodnocovať. Je to totiž surovina, ktorú možno recyklovať donekonečna. Do kontajnera so sklom môžete ukladať rôzne
sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov (samozrejme
bez plastových či kovových uzáverov),
sklenené črepy alebo okenné sklo bez
rámov. Do zeleného kontajnera však
nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôte-

Triedenie je hračka, myslia si Slováci.
Mnohí ale nevedia, aký odpad do
akého kontajnera patrí.
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického
úradu Eurostat. Z celkového odpadu
putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 %
končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje,
ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí
Slovensko na chvost EÚ v nakladaní
s odpadom.
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né sklo, autosklo, technické sklo, sklo
s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky
a korky zo sklenených ﬂiaš.
Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové
obaly je možné zbierať spolu s plastami a nápojovými kartónmi. Ak teda
vo svojom meste alebo obci nenájdete
samostatný červený kontajner, vhadzujte kovové obaly podľa zásady: najprv prečítať štítky na nádobách a hodiť
odpad do správnej zbernej nádoby.
Do červeného kontajnera môžete vhadzovať plechovky, konzervy, kovové
súčiastky, drôty a káble (bez bužírky),
alobal či starý kovový riad. Konzervy a
plechovky pred vyhodením do nádoby je vhodné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál. Nepatria sem
však tuby z krémov a pást, chemicky
znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy
a instantných polievok.
V triedení nám poradí
www.triedime.sk
Umývate si zuby, minula sa vám
pasta a vy sa rozhodujete kam s tubou?
Do komunálu? Do žltého kontajnera?
Alebo ste si s priateľmi na párty objednali pizzu a papierový obal z nej je
mastný? Kam s ním? Pre takých, ktorí
si odpoveďou nie sú istí, pripravila spoločnosť ENVI - PAK špeciálnu webovú
stránku www.triedime.sk, ktorá nielen
inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale odhaľuje „život“ odpadu po
jeho vyhodení do správneho kontajnera na triedený zber. „Našou úlohou
je plošne vzdelávať ľudí ako správne
triediť, preto sme vytvorili webovú
stránku www.triedime.sk, ktorá je určená všetkým vekovým kategóriám. Je
plná animácií a zaujímavostí z procesu
triedenia a recyklácie odpadu“, dodala
Silvia Nosálová z organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.

Keďže sme sa koncom minulého
roka priamo neuchádzali o žiaden
grant, ale sme túto možnosť posunuli na ZŠ Kvačany, ktorá žiaľ so svojou
žiadosťou o grant na revitalizáciu školskej záhrady úspešná nebola, tento rok
nás čakalo hlavne dokončovanie prác
na vyhliadke na Kobylinách, o ktorom
som písal v poslednom čísle.
V priebehu roka sa mi podarilo nájsť ešte jeden grantový program
vhodný pre ZŠ Kvačany, do ktorého
naša škola následne podala žiadosť.
Držím palce, nech to tentoraz dobre
dopadne.
Na moju výzvu z posledného čísla Katarínskeho hlasu, kde som sa na
vás obracal, aby ste dali vedieť, čo by
ste v obci navrhovali realizovať, sa žiaľ
nikto neozval. Preto sa po diskusiách
s mlynármi, po novom združenými
v neziskovej organizácii Vodné mlyny
Oblazy n.o., došlo k rozhodnutiu vyskúšať šťastie s projektom na realizáciu
tak veľmi chýbajúcich záchodov priamo na Oblazoch.
Dolinu každý rok „zdobí“ kvantum
použitých servítkov. Absencia záchodov na Oblazoch už roky znepríjemňuje zážitok mnohých turistov, o čom
sa človek najlepšie presvedčí, keď čoilen na chvíľu dostane do rúk starostlivosť o mlyny a musí turistom dookola
vysvetľovať, že tá malá latrínka nemá
kapacitu poslúžiť stovkám turistov.
A v lese už tiež treba vážiť krok.
Mlynári vyzerá konečne našli ekologické riešenie tohto problému, tak si
držme palce, nech sa na realizáciu získajú prostriedky a samozrejme i súhlas
všetkých zainteresovaných organizácií.
O grant bude žiadať priamo ich
nová neziskovka, takže naše združenie
by malo mať dostatok priestoru realizovať v roku 2017 niečo ďalšie.
Tým by som vás všetkých chcel
opätovne vyzvať, aby ste sa na mňa
či kohokoľvek z OZ Oblazy, či z obce,
obrátili so svojimi nápadmi. Ak máte
v hlave nejaký zámer, ktorý by bolo
podľa vás dobré v obci či v okolí realizovať, určite sa o tom radi dozvieme a
riešenie dobre zvážime.
Za všetkých členov združenia želám všetkým príjemné prežitie Vianoc a následne úspešný vstup do roku
2017.
Ján Chlebík
Predseda OZ Oblazy

Básne žiakov ZŠ
Mráz
Vonku sneží, vietor fúka.
„Poďme vonku!“
Ja len kukám:
„Teraz vonku? V tejto zime?!“
„Len poď! Veď sme otužilé!“
Dala som sa nahovoriť...
Teraz musím čaj hneď vypiť!
Pojesť všetky vitamíny,
popasovať sa s bacilmi.
Do školy už asi nepôjdem,
úlohy zas mať nebudem
a učiť sa nemôžem...
Ale keď sa z okna pozriem:
snehovú rozprávku opäť zazriem
a z bezpečia teplej periny
ju milujem.
Júlia Lacková, 5.tr.

Zima
Zima k nám už priletela
so snehom na chrbte,
snehuliaka postavila
na tom našom dvore.
Nad snežnou sa Tatrou vznáša
duch Svätého Mikuláša.
Všade samé lyžovanie,
sánkovanie, guľovanie...
Zelenkastú trávu prikryl sneh,
všade počuť detský smiech.
Lastovičky odleteli,
iba vrabce tu ostali.
V noci nám už prituhlo,
klzisko nám zamrzlo.
Ráno idem do školičky
cupi-cupi poza kríčky.
Zbadám vlka a dve líšky.
Zľaknem sa a stíšim hlas...
Vynašla som sa, prosím Vás!
Vybrala som desiatu,
rožtek s maslom, horalku.
Nakŕmila vlka, líšky
a šla ďalej do školičky.
Katarína Chlebíková, 5.tr.
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Život našich najmenších
Brána našej Materskej školy v Kvačanoch sa v školskom roku 2016/17
otvorila 5. septembra pre 37 detí vo
veku 2 - 6 rokov. Pod vedením zastupujúcej pani riaditeľky Soni Tkáčovej
a pani učiteliek Bc. Martiny Tkáčovej
a Mgr. Andrei Balážovej sa začal opäť
nový školský rok, ktorý je okrem výchovno - vzdelávacích činností obohatený aj o množstvo podujatí a aktivít, skvalitňujúcich pobyt detí v MŠ.
V mesiaci september sa naši malí najviac potešili zrenovovanému pieskovisku, ku ktorému pribudla tieniaca
plachta. Takisto sa upravil betónový
dvor pred vchodom MŠ, kde pani učiteľky nakreslili detské skacky a rôzne
dráhy, využívajúce sa v nepriaznivejšom počasí.

dňom“, ktorý si deti dosýta užili. Vyrábali si strašidelné svietniky a upírikov.
November zas priniesol pokračovanie už 8. ročníka plesu rodičov a
priateľov materskej školy, ktorý sa realizuje na podporu našej škôlky. Za vyzbierané peniažky sa v tomto roku dokúpia postieľky a zariadenie do tried.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jeho realizovaní. Na
konci tohto mesiaci sme s triedou starších detí navštívíli múzeum SMOPAJ
v Liptovskom Mikuláši. Deti obdivovali kostru jaskynného leva, vypchatého
medveďa, zubra, dinosaura, načúvali
zvukom rôznych zvierat, vtákov, mohli
nazrieť do medvedieho brlohu, vyskúšať si plazenie v jaskyni, spoznať vznik
a vývoj jaskyne, archeologické nálezy. Odniesli si veľa nových poznatkov
o prírode.

V decembri sme sa spoločne s deťmi pripravovali na najkrajšie sviatky
v roku – Vianoce a naša škôlka sa premenila pod rukami tvorivých pani učiteliek a šikovných detí na krásnu zimnú
rozprávkovú krajinu. Deti sa nevedeli
dočkať Vianočnej besiedky spojenej s
vianočnými trhmi a príchodom Mikuláša a vystúpili s programom básní,
piesní a tančekov v prezlečení za snehuliakov a zvieratká. Tento rok sa blíži
ku koncu, ale našu materskú školu už
čaká ďalší. Veríme, že prinesie veľa nových a zaujímavých zážitkov, ktoré potešia v prvom rade deti a ich rodičov.

Mesiac október sa niesol v duchu
už tradičnej jesennej akcie „Šarkaniády“, ktorá sa realizuje v spolupráci
s rodičmi detí. Vďaka originálnym vyrezaným tekvičkám a zhotoveným šarkanom sa vyzdobil vchod MŠ. Tento
mesiac sa zakončil „Halloweenskym

V závere ďakujem zamestnancom
MŠ a obecnému úradu za výbornú spoluprácu a pripájam pre všetkých čitateľov krátky vianočný vinš.
„Do pohára šampanské,
do srdiečka lásku,
k tomu božtek pre šťastie,
zdravia plnú kapsu.
Prajeme anjelsky krásne sviatky a čertovsky dobrý Nový rok“.
S. Tkáčová a Mgr. A. Balážová
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Čo je o nás a čo už zas nie
(Zamyslenie)

Kam kráča naše školstvo?
Žijeme dobu, v ktorej nás
obklopujú
informácie
z médií, informácie od
kolegov, mojej susedy,
informácie z facebooku,
informácie od môjho
dieťaťa....
Ako ich spracovať, ako ich objektívne vyhodnotiť ? Počúvame o kritickom
myslení, o samostatnosti a zodpovednosti detí i o tom, že dnes vlastne nikto
nevie povedať, ako pripravovať žiakov
na ich dospelý život, keď ani sami nevieme pomenovať zručnosti a vedomosti žiakov, ktoré budú na trhu práce
žiadúce o 10 – 15 rokov. Porovnávame
školský systém neúspešného štátu so
školskými systémami úspešných žiakov
v medzinárodných meraniach PISA či
TIMSS. Hľadáme odpovede...
Je dôležité vedieť rozlíšiť, čo je výsledkom funkčnosti samotnej školy a
čo zas spôsobuje zavedený systém, ktorý má tiež svoje chyby . Je umením vedieť hľadať riešenia, ako pomenované
nedostatky odstrániť.
V konečnom dôsledku riešenie
týchto otázok skončí v konkrétnej
škole, v konkrétnej triede, je to na konkrétnom učiteľovi, aký „kabátik vzdelania“ dokáže ušiť pre toho svojho konkrétneho žiaka. Očakáva sa od neho, že
bude ušitý na mieru a dobre mu poslúži v rôznych životných situáciách.
Jeho parametre nastavujú rodičia,
ktorí naň vyberajú vhodný materiál,
rozhodujú o jeho farbe, kvalite a funkciách použitia. Starať sa oň musia predovšetkým jeho užívatelia – samotní
žiaci, no vyžaduje si správnu údržbu aj
zo strany rodiny...
Neviem, či som našla najvhodnejšie
slová a prirovnanie, aby som čo najvýstižnejšie pomenovala súčasnosť, akú
v škole žijeme. Občas sa niečo podarí
a niekedy aj pokazí. Nie, o optimizmus
sme neprišli, nevyhoreli sme. Ešte stále
sa usilujeme zachytiť všetko dobré, čo
pomôže našim žiakom, čo ich zaujme,
aby sme im neprestávali každodenne
vlievať nádej pre ich úspešnú a šťastnú
budúcnosť. Usilujeme sa každý deň
v škole ozvláštniť, aby žiaci nemali pocit, že škola je len miesto povinnosti
odsedieť si šesť hodín v školských laviciach. Aj my učitelia na sebe každodenne pracujeme, lebo to, čo bolo vynikajúce včera, už zajtra je pre žiakov

nepodnetné a v ich reči „nudné“. Nezaspávame na vavrínoch.
Prichádza čas Vianoc, čas vhodný
na pozastavenie sa i popremýšľanie.
Verím, že sa zamyslíte nad týmto príspevkom a možno niektorí z Vás pochopia nutnosť spolupráce, o ktorú
sa usilujeme, pochopia nevyhnutnosť
otvoreného a pravdivého dialógu a pomôžeme tak vzájomne našim deťom
rozumne a správne napredovať na ceste do sveta dospelých.
Mária Rypáková, riaditeľka

Školy s rešpektom
Pod týmto názvom sa 24. novembra
2016
v Bratislave uskutočnila konferencia Nadácie pre
deti Slovenska a
Koalície pre deti
Slovenska pod
záštitou Veľvyslanectva Fínskej republiky. Cieľom konferencie bolo predstaviť Národný program rozvoja výchovy
a vzdelávania Učiace sa Slovensko
v kontexte medzinárodných trendov
a skúseností s aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku.
Poradkyňa pre vzdelávanie vo Fínsku
Marjaana Manninen vysoko vyzdvihla
metódu rozhovorov, diskusií a učenie sa
cez skúsenosti. Školy by sa mali zamerať
viac na samotné učenie sa ako na množstvo testovaní. Deti by sa mali v škole
cítiť dobre a bezpečne. Musia sa rešpektovať ich individuálne potreby. Učebné
osnovy by mali byť zostavené tak, aby
ich uplatnením deti získavali a rozvíjali
zručnosti pre svoju budúcnosť. Za úspechom fínskej reformy Marjaana vidí vysokú kvalitu kurikula a vysokú kvalitu
učiteľov. Ďalej zdôraznila, že kľúčovým
faktorom reformy je ponúknuť vzdelá-

vanie všetkým obyvateľom bez ohľadu
na vek a dovtedajšie vzdelanie, v ktorom
veľmi dôležitú úlohu zohráva aj miestna
samospráva.
Konferencie sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu
SR Peter Plavčan, od ktorého sme sa
dozvedeli, že „ ... sedel v prvej lavici
pri katedre učiteľa.“ Na vážne otázky
prítomných však už odpovedal menej
konkrétne, viac-menej sa odvolával na
svoje pracovné tímy, ktoré pripravujú
tzv. najväčšiu školskú reformu. V čom
bude „naj...“ zatiaľ nekonkretizoval.
Moderátorka konferencie Saskia
Repčíková prepožičala mikrofón aj samotným deťom, ktoré prezradili, že by
privítali aj domáce vzdelávanie alebo
vzdelávanie on-line.
V popoludňajších hodinách sa so
svojimi skúsenosťami podelili niektoré školy a zariadenia formou „živých
knižníc“. Na pozvanie správkyne NDS
Dany Rušinovej aj zástupcovia ZŠ Kvačany (Andrea Floreková, Antonia Matušková, Mária Rypáková a žiačka 9.tr.
Terézia Rypáková) sa podelili so svojimi skúsenosťami pri implementácii
prvkov vysokoefektívneho učenia, kde
dávame dôraz na zodpovednosť žiaka
za svoje vzdelávanie. Tiež sa snažíme
vtiahnuť deti a mladých ľudí (nakoľko
je to legislatívne možné) do samotných
procesov v rámci výchovy a vzdelávania, pri ich tvorbe, pri výbere možností, pri realizácii, najmä v projektovej
činnosti. Rozprávali sme nielen o našich úspechoch, ale aj o bežných problémoch, s ktorými sa v denno-dennej
práci stretávame. Vieme, že nie sme
neomylní, ale snažíme sa o veciach diskutovať, prehodnocovať a hľadať také
spôsoby, ktoré sú v prospech dieťaťa.
V spolupráci s rodičmi, ktorí nehľadia
len na svoje pohodlie a nepodliehajú
bezobsažnému klebeteniu, ale venujú
aktívne svoj čas dieťaťu, chceme vytvoriť fungujúcu komunitu, v ktorej bude
môcť rásť osobnostne každé dieťa.
Konferencia bola platformou výmeny odborných skúseností a návrhov
k diskusii o novej vízii vzdelávania na
Slovensku, ku ktorej sme prispeli svojimi skúsenosťami aj my.
Antonia Matušková
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Hýbme sa bezpečne a pre
radosť všetci a spolu!

Tak sme nazvali projekt, ktorý má
riešiť aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby
bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie. V súčasnej dobe deti
pomerne málo športujú. Prirodzený
pohyb nahrádzajú sedením pri počítačových hrách alebo na sociálnych
sieťach. Rodičia majú na šport málo
času pre pracovnú vyťaženosť, ale aj
pre celkové podliehanie pohodlnému a
konzumnému spôsobu života. Hľadali
sme spolu s deťmi spôsob ako zmotivovať aj dospelých pre pohyb v prírode
a na športoviskách. Chceme upraviť
dostupné športoviská v areáli školy,
aby pravidelné športovanie viacerých
generácií bolo aj bezpečné.

Projekt nám podporila Nadácia pre
deti Slovenska z nadačného fondu Deti
v bezpečí ﬁnančnou čiastkou 1000 eur.
Nakúpime za to materiál na obnovu
multifunkčného ihriska, technickú gumu, aby rozbehová dráha k doskočisku
bola bezpečná, samonafukovacie karimatky pre cvičenie s hudbou a rozlišovacie tričká pre netradičné športy.
Prvé aktivity sa začnú prednáškou
o bezpečnom športovaní v januári
2017. Potom sa budú deti so svojimi
rodičmi, súrodencami a starými rodičmi pravidelne stretávať na školských

športoviskách. Vytvoria sa tri skupiny:
1.skupina pod dohľadom MUDr. Emílie Kaclíkovej sa bude venovať pohybovým aktivitám s hudbou. 2.skupina pod
vedením Petra Kuchtu sa bude venovať vybranému kolektívnemu športu.
3.skupina s Mgr. Lukášom Janičinom
sa bude venovať netradičným športom.
Nezabudneme ani na našu okolitú prírodu a počas víkendov budeme organizovať spoločné turistické vychádzky.
Počas pracovných popoludní v spolu-

práci so zručnými oteckami zrenovujeme už spomínané športoviská, aby
športovanie bolo bezpečné. Veríme,
že ukončením projektu v júli 2017 sa
naše pohybové aktivity neskončia. Naopak, prebudíme tradíciu športu, ktorú
Kvačany oddávna mali a to aj vďaka
bezpečným športoviskám a prekrásnej
okolitej prírode.
Antonia Matušková
koordinátorka projektu

Až vianočné zvony zazvonia, ihličie vám doma zavonia,
zahoďte všetky trápenia a starosti, užite si sviatky v šťastí a radosti.
Želá redakcia
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