Informačný občasník obce Spišský Štvrtok

ročník VI., číslo 2 / 2012

Zvončeky už zvonia
a ihličie vonia,
svetlo sviečok mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte,
v pohode ich prežívajte.
K bohatstvu krôčik, ku šťastiu krok,
veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok.
Vážení spoluobčania,
Vianoce sa blížia a Nový rok nezadržateľne prichádza. Opäť spoločne zasadneme k štedrovečerným
stolom a s čistým srdcom privítame Ježiška. Opäť nám zažiari tá krásna hviezda prinášajúca svetlo.
Symbolika svetla sa pre nás stáva svetlom života. Niekto nachádza takéto svetlo vo svojich deťoch,
iný v láske a iný v práci. Niekto nachádza svetlo svojho života v záľubách, v zábave, či oddychu, no
symbolika svetla naozaj vystihuje ľudský život. Bez takéhoto svetla by bol náš život prázdny,
nenapĺňal by nás.
Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom pokoja,
porozumenia a lásky. Zaspomínajme na svojich blízkych,
ktorí sú ďaleko od domova, ale aj na tých, ktorí už nie sú
medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Spoločne, vo svojich rodinách, prežívajme tieto chvíle
radosti, pokory a odpustenia.
Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vám zaželal vo
svojom mene, v mene zamestnancov obecného úradu
a v mene poslancov obecného zastupiteľstva, radostné
a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a veľa šťastia
v Novom roku. Chcem pozdraviť aj našich chorých
spoluobčanov a zaželať im skoré uzdravenie.

Šťastné, veselé a požehnané Vianočné sviatky.

Ing. Ján Greš, starosta obce
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Verejný život obce
AKTIVITY OBCE V ROKU 2012 –
1.časť
Objekt
čistiareň
odpadových
vôd
a verejná
kanalizácia:
Dňa 14.5.2012 sme podali žiadosť o kolaudáciu vodnej
stavby „Kanalizácia a ČOV Spišský Štvrtok - 4. stavba“ a
„Kanalizácia a ČOV 1. stavba – Ku Kremni“.
Dňa 22.8.2012 obec získala právoplatné kolaudačné
rozhodnutie na užívanie vodnej stavby podľa § 26 ods.3
a 4 zákona č.364/2004 Z. z. (vodný zákon). Tomu
predchádzalo doloženie všetkých písomnosti a dokladov,
ktoré správny orgán požadoval. Vodné dielo bolo týmto
spustené do trvalej prevádzky.
Celková dĺžka kanalizačnej siete v obci je 8.811,11 m.
Z toho:
Kanalizácia vybudovaná do roku 2000:
896,52 m
Kanalizácia 2. a 3. stavba:
3133,89 m
Kanalizácia a ČOV – 4. stavba :
3131,33 m
Kanalizácia a ČOV 1. stavba Ku Kremni:
1492,37 m
Kanalizácia ul. Javorová:
157.00 m
K 31.10.2012 bol počet obyvateľov v obci 2490 a z toho
napojených na verejnú kanalizáciu 1854 obyvateľov .
V pôvodnej žiadosti o NFP (nenávratný finančný
príspevok) obec deklarovala napojenosť 877 ľudí a po
realizácií stavby, napojenie ďalších 1567 ľudí
(producentov). To znamená, že obec ako žiadateľ
a príjemca NFP musí plniť tieto podmienky. Inak
povedané, ak obec nebude plniť podmienky
poskytnutia NFP, bude musieť tieto prostriedky
vrátiť. Preto v mesiaci február 2013 pristúpime ku
kontrole napojenosti jednotlivých producentov za
účastí prevádzkovateľa VK (verejná kanalizácia).
Objekt Záhradná:
Dňa 30.4.2012 obec získala stavebné povolenie na
„Odvodnenie dažďových vôd z. ul. Záhradná“ – stavba
bude zrealizovaná v roku 2013. V rámci tohto projektu
obec podala žiadosť na základe výzvy predsedu PSK
v celkovej výške 5000 €. Prešovský samosprávny kraj
našej žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle VZN PSK č.
15/2008 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov – Výzva
predsedu PSK, nevyhovel z dôvodu vysokého počtu
žiadostí a nízkeho objemu finančných prostriedkov.

Objekt Kremňa:
Na základe „Zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej
sústavy“, zmluva č. ZoP/2012/047 z marca 2012 medzi
obcou Spišský Štvrtok a VSD, a.s. Košice prebehlo
miestne konanie za účelom odovzdania staveniska.
Samotné práce začali v mesiaci máj 2012 a boli ukončené
v mesiaci november 2012. Dňa 19.12.2012 bolo zvolané
konanie na vydania kolaudačného rozhodnutia pre líniovú
stavbu „Rozšírenie IBV – Iliašovská cesta – Ku Majeriku
II, Ovsisko, Kremňa, Spišský Štvrtok. Týmto boli obcou
vytvorené podmienky pre výstavbu 22 rodinných domov
v danej lokalite Kremňa. Rovnako bola vysypaná
a upravená cesta štrkodrvou, ako podklad pre budúcu
cestnú komunikáciu. Preto vyzývame mladých ľudí, aby
svoj zámer výstavby rodinných domov smerovali aj do
tejto lokality, kde mimo elektriky je vybudovaná aj
verejná kanalizácia a vodovod.
Objekt Široké:
V danej lokalite Široké je zámerom obce Spišský Štvrtok
zrealizovať výstavbu NN pripojení a to:
- Výmena rozvádzača trafostanice TS 0927-0009,
- NN rozvody pre napojenie 22 rodinných domov,
- NN rozvody pre napojenie 4 rodinných domov,
- Verejné osvetlenie.
Táto projektová dokumentácia bola spracovaná firmou
Prokom, Projekčná kancelária, Poprad. Po vyjasnení
majetkových pomerov zo strany súkromných vlastníkov
daných pozemkov mohla obec pristúpiť k riešeniu
základných úloh pre realizáciu stavby. V súčasností po
procese rokovaní s VSD, a.s. Košice, bola dňa 29.11.2012
uzatvorená vzájomná zmluva: „Zmluva o uzavretí
budúcej zmluvy“ č. zmluvy ZoP/2012363-BZ. Až týmto
okamihom môže obec začať proces inžinieringu, ktorý je
spojený so získaním stanovísk a následne územného
a stavebného povolenia pre realizáciu danej stavby.
Objekt Driž:
V rámci projektu „Prírodný ostrovček s posedením pri
kríži“, máme schválený nenávratný finančný príspevok
v celkovej výške 17.177,79 €. Projekt zrealizujeme do 30
mesiacov od podpisu zmluvy o NFP. Samotný projekt je
financovaný z fondov Európskeho spoločenstva vo výške
80 % a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 20 %
z celkových oprávnených výdavkov. Realizácia projektu
začne v jarných mesiacoch roku 2013.

Objekt Javorová :
Dňa 12.6.2012 bolo obci vydané územné rozhodnutie pre
umiestnenie stavby „IBV Obytný súbor rodinných domov
ul. Javorová“.
Dňa 10.9.2012 bolo vydané právoplatné stavebné
povolenie pre stavbu: „SO 600 Splašková kanalizácia“,
realizovaná v rámci výstavby „IBV Obytný súbor
rodinných domov ul. Javorová“. Stavba bola zrealizovaná
na základe výberového konania v mesiaci november 2012
firmou Arprog a.s. Poprad. V súčasnosti prebieha
sumárizacia listinných podkladov pre kolaudáciu stavby.
Obec týmto vybudovala ďalších 157 m verejnej
kanalizácie. Cena zákazky bola 19 893 € bez DPH.
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Verejný život obce
HASIČSKÝ ROK 2012
Rok 2012 sa začal pre členov hasičského zboru
výročnou členskou schôdzou, na ktorej sme si na
nasledujúcich 5 rokov zvolili nový 9-členný výbor
v zložení: Peter Sanetrik (predseda), Lukáš Soska,
Jozef Hricko, Ján Soska, Anna Sanetriková, Štefan
Neuvirth ml., Jozef Skokan, Jozef Vitko ml., Natália
Rázgová.
V mesiaci máj si tradične pripomíname a zároveň
slávime náš sviatok sv. Floriána – Deň hasičov.
V tomto roku sa nám podarilo združiť mladých hasičov,
a to družstvo dievčat, ktoré na okresnej súťaži
v Jablonove vyhralo, reprezentovali nás tiež na
krajskej súťaži mladých hasičov v obci Široké.
V kategórii dospelých náš hasičský zbor reprezentovali dve družstvá mužov a jedno družstvo žien. V roku 2012 sme sa
zúčastnili až na 23 súťažiach, na ktorých sme získali 35 pohárov a trofejí za 1. -- 3. miesto.
29. júla sme na futbalovom ihrisku
zorganizovali jubilejný 10. ročník
súťaže „O pohár starostu obce Spišský
Štvrtok“. Tejto súťaže sa zúčastnilo 15
družstiev mužov a 8 družstiev žien.
Našim družstvám sa veľmi nedarilo.
Veľmi dôležité je pripomenúť, že
v septembri na celoslovenskej súťaži
jednotlivcov dobrovoľných hasičov
v Poprade pod názvom HASIČSKÁ
STOVKA náš člen Štefan Neuvirth ml.
reprezentoval
obec, v silnej
konkurencii túto disciplínu vyhral a
získal putovný pohár pre rok 2012.
Na záver treba zaželať, aby sme takéto
víťazstvá a dobré výsledky dosahovali
aj v nasledujúcom roku a tak i naďalej
úspešne reprezentovali našu obec.
Peter Sanetrik, predseda DHZ

JOZEF PETREK - ZASLÚŽILÝ ČLEN DPO SR
Do radov dobrovoľnej požiarnej ochrany vstúpil
v roku 1956, čo znamená, že je 56 rokov aktívnym
členom a funkcionárom občianskeho združenia.
Bol aktívnym členom družstva mužov, ktoré sa
zúčastňovalo obvodných, okresných ale i krajských
súťaží.
Pán Jozef Petrek pôsobil v oblasti preventívno –
výchovnej, organizátorskej, brigádnickej, kultúrno
-spoločenskej,
výchovy
mladej
generácie.
V rokoch 1972 – 1976 vykonával funkciu
predsedu, v rokoch 1977 – 1987 veliteľa a v rokoch
1995 – 2001 strojníka dobrovoľného hasičského
zboru. V rokoch 1969 – 1996 aktívne pracoval vo
funkcii okrskového strojníka 9. okrsku so sídlom
v Levoči. Nechýbal ani pri výkone rozhodcu pri
organizovaní súťaží dospelých aj mládeže.
Za jeho podiel pri rozvoji požiarnej ochrany v obci
Spišský Štvrtok a okresu Levoča bol ocenený viacerými zväzovými vyznamenaniami.
Za 56 rokov aktívnej práce v prospech rozvoja dobrovoľnej požiarnej ochrany mu bolo dňa 17 mája 2012 udelené
najvyššie ocenenie pre jednotlivca a to titul „ZASLÚŽILÝ ČLEN DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY
Zdroj: OV DPO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY“
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AKTIVITY OBCE V ROKU 2012 –
2.časť

Zrealizované projekty:
Objekt Strecha obecného úradu:
Po mimoriadnej udalosti, o ktorej sme už písali
v minulom čísle, bola zrealizovaná oprava strechy nad
kinosálou.

zasklením. Rovnako vymaľovali všetky priestory bývalej
pošty. Vysoko oceňujeme ich aktívny prístup.
Oprava šácht na ul. Vysoká a vybudovanie
prístupových schodov do areálu Základnej školy:
Šachty: Po upozornení občanov z ul. Vysokej, že
dochádza k vytápaniu ich pivničných priestorov, obec
pristúpila k prečisteniu kanalizačného potrubia a k oprave
šácht na spomínanej ulici. Rovnako musíme poďakovať
členovi DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) p. Štefanovi
Neuvirthovi, za jeho aktívny prístup a ústretovosť pri
plnení tejto úlohy.
Schody do školy: Aby sme zabezpečili bezpečný prístup
žiakov z ulice Vysokej do objektu školy, obec na žiadosť
občanov vybudovala nové schody. To čo tam bolo
vybudované predtým, sa schodmi nazvať nedalo.
Deti teraz môžu dôstojne a bez problémov zdolávať

Samotnej oprave a položeniu novej krytiny predchádzalo
očistenie a betonáž 170 m2 poteru v hrúbke 5 cm, za
účasti pracovníkov, ktorých zamestnávame v rámci
malých obecných služieb pod vedením koordinátora p.
Patrika Toporcera.
Opravu krytiny realizovala firma Davstav z Martina.
Objekt Futbalové ihrisko :
Po rekonštrukcií oplotenia hracej plochy bolo staré
oplotenie natreté farbou. Ďalej bol opravený vstupný
mostík pred vjazdom do areálu ihriska, rovnako
vybetónovaná plocha pred budovou ihriska. Z dôvodu
zlepšenia propagácie športových podujatí bola urobená
celková rekonštrukcia ozvučenia futbalového ihriska.

Objekt Stará pošta:
Na žiadosť ZO CHPH ( základná organizácia chovateľov
poštových holubov) obec pristúpila k poskytnutiu
priestorov pre realizáciu ich činnosti. V objekte starej
pošty sa tak začala rekonštrukcia elektrických rozvodov,
oprava vodovodného potrubia a kanalizácie. Chátrajúci
objekt tak postupne ožíva. Treba vysloviť uznanie členom
ZO CHPH pod vedením ich predsedu p. Jána Dunčka, že
aktívne pristúpili k zveľadeniu tejto časti budovy.
Dobrovoľne svojou prácou opravili okná vymaľovaním a

prevýšenie medzi ulicou Vysokou a školským objektom.
Všetko opäť zrealizovali pracovníci obce pod vedením
koordinátora.
Oprava Vodojemu:
Rozkradnuté oplotenie, vytrhané oplechovanie atiky,
rozkradnutá časť omurovky – to je realita vodojemu,
ktorý je v blízkosti obce Jánovce. Obec opäť musela
pristúpiť k oprave budovy vodojemu, ktorý je
strategickým bodom zabezpečenia pitnej vody nielen pre
našu obec, ale aj susedné obce. Nová krytina strechy,
oplechovanie, obmurovka - to všetko bolo potrebné
urobiť, aby sme to dali do pôvodného stavu. Na jar 2013
ešte urobíme nové oplotenie budovy.
Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Štvrtok:
Projekt bol zrealizovaný v priebehu šestnástich mesiacov
na základe „Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku“ č. Z2214012056401 zo dňa
7.4.2011 a jej dodatku č. DZ221401205640101 zo dňa
31.8.2011 v maximálnej výške 972 994,88 EUR
celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít
zhotoviteľom,
projektu. Stavba
bola
odovzdaná
združením „Spišský Štvrtok – STRABAG – ARPROG“
do užívania v mesiaci september 2012. V mesiaci
november obec získala právoplatné kolaudačné
rozhodnutia stavby „ Revitalizácia centrálnej zóny“ - pod
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číslom ŠSÚ 4069/32191/2012/Pv a pod číslom SOÚ
4067/32148/2012/Pv.
Niektorí šomrali, iní boli trpezliví. Ale tak to už býva, že
počas výstavby je prach, blato a čulý pracovný ruch.
Pevne verím, že sa oplatilo vydržať a výsledok je
očividne pozitívny.

9. Prekládka vzdušného vedenia rozhlasu do zeme od
budovy Obecného úradu až na Rínok.
10. Zálievka osiatych a osadených plôch zelene. Tu
chceme opäť poďakovať členom DHZ p. Jozefovi
Skokanovi a p. Štefanovi Neuvirthovi za spoluprácu a
ich aktívny prístup.
11. Vyasfaltovanie cesty pod Farským úradom – ani tieto
práce neboli súčasťou projektu.
Ďakujeme všetkým sponzorom za materiálové
zabezpečenie - piesky, štrky asfalty, aby sme mohli
túto stavbu načas zrealizovať.
Rovnako ďakujeme všetkým našim pracovníkom
zamestnaným v rámci programov zamestnanosti, za
ich odvedenú prácu počas výstavby „Centrálnej zóny“
pod vedením koordinátorov p. Daniely Andreidesovej
a p. Patrika Toporcera.

Ale nebolo to ľahké, keď sme zistili nedostatky, skryté
skutočnosti, na ktoré nebol projektant upozornený
v období projektovania tejto stavby ešte v roku 2009.
Nedoriešené prekládky NN vedenia, nedoriešené
prekládky telefónneho vedenia, nedoriešený inžiniering,
ktorý obec zabezpečovala urýchlene počas realizácie
stavby. Spomenieme práce, ktoré neboli financované v
rámci projektu, ale z prostriedkov rozpočtu obce. Tieto
práce sme robili vlastnými silami, aby sme nebrzdili
v ďalších pracovných postupoch zhotoviteľa.
Čo sme urobili:
1. Rigol na odvedenie dažďových vôd od domu p. Žilku
až po ulicu Osloboditeľov a odvedenie dažďových vôd
od budovy Materskej škôlky.
2. Rigol na odvedenie dažďových vôd od domu p.
Petroviča až po ulicu Cintorínsku.
3. Prebudovanie vodomernej šachty oproti potravinám
KONZUM.
4. Vybudovanie záchytnej šachty na dažďové vody - na
parkovisku pred penziónom Natali, prečistenie celého
potrubia pod novým chodníkom, oprava zalomeného
potrubia na ulici Obrancov mieru až po zaústenie a
prebudovanie šachty na rohu Cintorínskej.
5. Zbúranie a následná oprava rohu starej pekárne
a odizolovanie stien zo severnej strany budovy.
6. Búranie chodníkov na Rínku, pred Obecným úradom
a očistenie a uloženie materiálu, ktorý ešte môžeme
použiť a tým ušetriť financie.
7. Vybudovanie NN napojenia Lekárne, ktorú projekt po
odpojení vzdušného vedenia zabudol riešiť. Tým
pádom by bol celý tento objekt bez elektriky.
A rovnako NN napojenie domu pána Ing. Skokana,
opäť sa naňho zabudlo. Ďakujeme Farskému úradu
a p. Ing. Skokanovi za ústretovosť pri riešení NN
napojenia na ich budovách. Drobné úpravy dokončíme
ešte v roku 2013.
8. Prekládka telefónneho stĺpa z chodníka pred domom
pána Gombaského a odstránenie telefónneho stĺpa
spred starej pekárne.

Životné prostredie
Pravidelne
zabezpečujeme
vývoz
biologicky
rozložiteľného odpadu. Kompletne sme prečistili celý
potok od ulice Vysokej až po ČOV. Pravidelne vykášame
a čistíme všetky plochy verejnej zelene. Zrealizovali sme
výrez stromov na ulici Školskej, ktoré ohrozovali chodcov
a poškodzovali vzdušné NN vedenie. Chceme Vás
upozorniť, že nie je dovolené vyvážať stavebný odpad
a iný odpad do priestoru našich bytoviek na ulici
Potočnej. Celý priestor bude na jar vyčistený a upravený.
Nie je to pozemok obce, ale Urbárskej spoločnosti. Ten
kto zákaz poruší, bude znášať následky.

Chceme poďakovať všetkým pracovníkom
v rámci aktivačnej činnosti, že sa o naše verejne
priestranstvá dôkladne starajú.
A ešte jedna vec. Máme vybudované nove
námestie, chodníky a cesty. Nebojme sa
upozorniť nato, že papiere sa nemajú váľať po
ulici, že na lavičkách sa sedí a nie skáče po nich,
že priestor okolo nich je upravený a hneď vedľa
je aj kôš. Udržiavajme a zveľaďujme ďalej našu
obec, veď si to zaslúži .
Ing. Ján Greš, starosta obce

5

Verejný život obce
Z ČINNOSTI OBECNÉHO
ŠPORTOVÉHO KLUBU
V roku 2012 našu obec reprezentovali športovci
Obecného športového klubu, kde patrí futbalový oddiel
a stolnotenisový oddiel.
Futbalový oddiel mal prihlásených v jednotlivých
súťažiach riadených Podtatranským futbalovým zväzom

kategóriu žiakov, dorastu a mužstvo dospelých. Žiaci po
minuloročnom postupe do I. triedy pod vedením trénera
Miroslava Bajtoša skončili v tomto roku na peknom 2.
mieste. Dorastenci účinkujú v II. triede B skupiny a sú

v prebiehajúcej sezóne na 4. mieste v tabuľke. Mužstvo
dospelých reprezentuje našu obec v I. triede a v sezóne
2011/2012 skončilo na 2. mieste, keď až do posledných
zápasov bojovalo o postup do vyššej súťaže. Jesenná časť
sezóny však mužstvu dospelých nevyšla podľa očakávaní
a sú priebežne na 12. mieste.
Stolný
tenisti
súťažili
v Podtatranskej lige v kategórii
žiakov a mužov. Žiaci sú po
jesennej časti 2. ligy v strede
tabuľky, muži po jesennej časti, v
skupine A v 4. lige obsadili 4
miesto, v skupine B v 5. lige
obsadili 5 miesto a v skupine C v 6. lige obsadili 4
miesto.
V kategórii dorastencov a detí stolní tenisti nemajú
zastúpenie pre nezáujem, čo nás veľmi mrzí, pretože
v telocvični sú vytvorené výborné podmienky pre rozvoj
tohto športu. Záujemcovia môžu prísť medzi nás,
tréningy sú každý utorok a štvrtok od 17,00 hod.
Všetkým aktívnym športovcom, ktorí reprezentujú našu
obec ďakujeme za ich účinkovanie v jednotlivých
súťažiach, za ich prístup a dosiahnuté výsledky v roku
2012 a zároveň im prajeme veľa zdravia, elánu
a športových úspechov aj v roku 2013.
Mgr. Milan Biskup, Anton Bajtoš

MATERSKÁ ŠKOLA V ROKU 2012
Materská škola v našej obci sa v roku 2012 vybrala cestou
spolupráce s rodinou. Naším prianím bolo zapojiť rodičov detí,
ktoré navštevujú predškolské zariadenie, do aktivít materskej
školy. Týchto akcií bolo naozaj veľa, nie je to chvála, ale prsty
na spočítanie nestačia. Dovoľte nám spomenúť jednu, ktorá
hovorí za všetko.
Bol krásny prvý máj - Sviatok práce. My sme pozvali rodičov
a priateľov materskej školy na brigádu, aby sme si skrášlili
novovybudovaný školský dvor. Rodičia nám prejavili svojou
účasťou záujem, pretože ich prišlo neúrekom. So sebou zobrali
aj deti a to bol najkrajší pohľad. Pracovalo sa nám veľmi dobre,
pretože nás napĺňala spoločná myšlienka, aby deti, ktoré sú
našou budúcnosťou mali také prostredie v materskej škole, ktoré
by ich napĺňalo po každej stránke osobnosti. Radosť
z dobre vykonanej práce bola odmenou nie len pre
rodičov, deti, ale aj pre celý kolektív materskej školy.
To bola opísaná len jedna z aktivít spolupráce, ktorých
však bolo neúrekom. Želáme si, aby sa aj v novom roku
spolupráca s rodičmi prehlbovala, aby sme spoločnými
silami neustále skvalitňovali prostredie našej škôlky.

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám božie dieťa vdýchne,
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech Vás vedie v každom kroku.
Kolektív materskej školy
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Verejný život obce
NOSITELIA ĽUDOVEJ KULTÚRY A TRADÍCIÍ
Folklórna

skupina

ŠTVRTOČAN

a

detská

folklórna

skupina

NEZÁBUDKA

Čo nás najbližšie čaká ?
24.12.2012
Vianočné koledy – polnočná svätá omša
Jasličkovanie, 19:00 – 22:00
25.12.2012
Vianočné koledy
Jasličková hra v Levoči, 16:45, nádvorie Kláštora
minoritov, Košická ulica
26.12.2012
Vianočné koledy

Predstavovanie a oživovanie zvykov a tradícií našich
predkov je najvzácnejší dar, ktorý môžeme našim deťom
zanechať. Každý rok folklórne skupiny nacvičia nové
pásmo z rodinných, či výročných zvykov. V roku 2012
sme nacvičili pásma „Hraju f karčme hraju“ a „Podzme
še hrac za koscel“, kde si zaspomínali účinkujúci, ale aj
diváci, ako sa niekedy dospelí aj deti zabávali
a spríjemňovali si dlhé chvíle. S týmito pásmami sme sa
prezentovali doma na 5. folklórnych slávnostiach, ale aj
v okolitých obciach a zahraničí. Na jar sme nahrali pre
rádio Regina do relácie Klenotnica ľudovej hudby pásma
„Kersciny“ a „Čepeňe zo Štvartku“, kde okrem samotného
pásma vedúci skupín prerozprávali celý priebeh. Celú reláciu
si môžete vypočuť v archíve na našej webovej stránke
www.moms.sk .
Okrem
kultúrnych
vystúpení
folklórna
skupina
ŠTVRTOČAN postupne obnovuje aj svadobné zvyky priamo
na svadbách a to: príchod do domu, svadobný sprievod do
kostola, stavanie brány, snímanie party i čepenie.
Detská folklórna skupina NEZÁBUDKA obnovuje výročné
zvyky ako je: Palene šmertky, Na Ondreja, Mikolaj, Na
Luciu, Jašľičkare.
Čo nás najviac teší? Podpora a záujem nie len dospelých, ale
najmä detí o ľudovú kultúru. Svedčí o tom 39 členná
folklórna skupina NEZÁBUDKA. Preto sa nemusíme báť, že
zvyky a tradície v našej obci zaniknú.

S novym rokom, s novym krokom,
neh horobi idu od vas bokom.
Vojna, neščesce, hlad a bieda,
neh netrapia ani vas, ani sušeda.
Šickych dobrich ľudzi v našej dzedzine,
neh tota pľaga na calim švece vihine.
Žeby sme šicke len v laske a svornosci žili
a jeden druhemu krivdu nigdaj ňerobili.
Valéria Lesičková, predseda MOMS
www.facebook.com/moms.sk

MIKULÁŠSKE POSEDENIE
Obecný úrad v Spišskom Štvrtku dňa 6.12.2012 pripravil pre
jubilujúcich občanov, ktorí sa v roku 2012 dožili významného
životného jubilea mikulášske posedenie. Oslávencov privítal
a poprial všetko dobré do ďalších rokov života starosta obce Ing. Ján
Greš.
Našim jubilantom spríjemnila chvíle svojím vystúpením detská
folklórna skupina Nezábudka. Pri predvianočnej kapustnici si
oslávenci zaspomínali na svoje mladé roky.
Naše spoločné stretnutie sme ukončili v parku na námestí
slávnostným rozsvietením vianočného stromčeka.
Daniela Andreidesová
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - OZNAMY
NAŠE RADY ROZŠÍRILI
Andrášik Patrik
Bajtoš Melisa
Bajtošová Nela Sofia
Bobula Juraj
Drvodelic Nelli
Greš Jozef
Greš Tomáš
Hovančík Zara
Slebodníková Karolína
Mirga Tobias
Mirgová Cyntia
Novysedlák Matúš

OZNAMY SPRÁVCU DANE

Oravcová Radoslava
Orlovský Tomáš
Pechová Mária Aurélia
Petríková Karmen
Slebodníková Soňa
Steiner Lucas
Ščuka Damián
Ščuková Liliana
Ščuková Nela
Tomaškovičová Timea
Žilka Branislav

BLAHOŽELALI SME
V APRÍLI
Anna Gavalierová 60 rokov
Mária Markovičová 60 rokov
Vojtech Mirga
60 rokov
Peter Steiner
60 rokov
Ján Sura
60 rokov
Zdenek Ščuka
60 rokov
Anna Šarišská
80 rokov
V MÁJI
Jozef Ščuka
85 rokov
V JÚNI
Elena Ondášová
60 rokov
Irena Oravcová
60 rokov
Mária Toporcerová 60 rokov
Justína Orolinová 80 rokov
V JÚLI
Anna Hanisková 60 rokov
Štefan Slebodník 60 rokov
Ján Bajtoš
70 rokov
V AUGUSTE
Marta Petriková
60 rokov
Emília Stašová
70 rokov
Terézia Javorská 80 rokov

V SEPTEMBRI
Božena Kukurová
Marián Ondáš
František Toporcer
Michal Dunčko
Anna Michlíková
V OKTÓBRI
Jozef Lačný
Anna Novotná
Anna Gajová
Emília Šariská
V NOVEMBRI
Anna Dudráková
Zdeno Mirga
Marta Slebodníková
Terézia Toporcerová
Terézia Bajtošová
V DECEMBRI
Ján Glevaňak
Alžbeta Mirgová
Ján Bajtoš
Mária Dunčková

60 rokov
60 rokov
70 rokov
80 rokov
85 rokov
60 rokov
60 rokov
70 rokov
70 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
80 rokov
60 rokov
70 rokov
80 rokov
85 rokov

OPUSTILI NÁS
MÁJ
Ján Ščuka
Vladimír Bajtoš
Anna Marčišovská
JÚN
Emília Gáborová
JÚL
Jaroslav Sýkora
Darina Mirgová

1953
1946
1924
1947
1965
1956

SEPTEMBER
Štefan Roth
1987
OKTÓBER
Dušan Ščuka
1951
Emil Ščuka
1955
NOVEMBER
Mária Gáborčíková 1953

Obec Spišský Štvrtok ako správca miestnych daní
a poplatkov
informuje
svojich
daňovníkov
o náležitostiach daní na rok 2013.
Na základe zákona č. 460/2011 Z. z., došlo
s účinnosťou od 1.12.2012 k niektorým zásadným
zmenám zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady, preto bolo potrebné pripraviť a schváliť
nové všeobecne záväzné nariadenia na rok 2013.
• Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok na
svojom zasadnutí dňa 10.12.2012 uznesením
číslo 59/2012 schválilo VZN č.7/2012
o miestnych daniach na území obce Spišský
Štvrtok.
Dobrou správou je, že sadzby miestnych daní sa
nezvýšili, ostali nezmenené. Najväčšia zmena
nastáva spojením miestnej dane z nehnuteľností,
dani za psa, dani za predajné automaty a nevýherné
hracie prístroje. Tieto dane budú pre zdaňovacie
obdobie
roku
2013
vyrubené
jedným
rozhodnutím správcu dane.
Od 1.12.2012 zaniká povinnosť oznámiť zmeny
týchto daní a vzniká povinnosť podať daňové
priznanie resp. čiastkové priznanie. V čiastkovom
priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny
oproti dovtedy podanému priznaniu.
Upozorňujeme aj na zmenu platenia týchto daní.
V roku 2013 bude platenie týchto daní (určené
v rozhodnutí) v dvoch splátkach s lehotou
splatnosti do 31. mája a 30. septembra 2013.
Priznanie k uvedeným miestnym daniam je
daňovník povinný podať správcovi dane do 31.
januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo
niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
• Novela zákona sa dotkla aj poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a preto Obecné zastupiteľstvo obce Spišský
Štvrtok na svojom zasadnutí dňa 10.12.2012
uznesením číslo 60/2012 schválilo VZN č.
8/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Spišský Štvrtok.
Taktiež sa oproti minulému roku sadzby za
poplatok nezmenili, novým VZN bolo potrebné
zapracovať legislatívne zmeny v zákone.
Zmena nastala taktiež v platení poplatku oproti
doterajším rokom. V roku 2013 bude platenie
poplatku (určené v rozhodnutí) v dvoch splátkach
s lehotou splatnosti do 31. mája a 30. septembra
2013.
Janka Jurčová

Vydáva: Obecný úrad Spišský Štvrtok. Vychádza ako občasník. Kontakty: Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský
Štvrtok, obec@spisskystvrtok.sk., www.spisskystvrtok.sk. tel.: 053/4598532, e-mail: obec@spisskystvrtok.sk.
Príspevky nie sú honorované, rukopisy nevraciame, texty nie sú kontrolované. Tlač: Obecný úrad, Tatranská 4,
Spišský Štvrtok

tvrtok
šský Š
i
p
S
Š
Z

Školský rok

Čo nového v
základnej škole?

sme začali s novým vedením...

Do funkcie riaditeľky školy nastúpila Mgr. Martina Kolcúnová, ktorá spoločne so starostom obce Ing. Jánom Grešom slávnostne otvorila nový školský rok.

Pre deti sme pripravili plno
zaujímavých aktivít...

nové logo školy

Jesenný čas bol plný zaujímavých aktivít: Šarkaniáda, Tekviciáda a Noc v škole pre mladších žiakov,
Halloweenska diskotéka pre staršie deti . Obrovská
vďaka patrí najmä pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré akcie pre deti pripravili.

Učitelia cudzích jazykov zase pripravili
celoškolskú akciu Oktoberfest. Deti hádzali praclíkmi, vymýšľali podmliečníky... Aj
v školskej knižnici sa diali zaujímavé veci: druháci
dostali svoj prvý čitateľský preukaz a starší si
prezentovali navzájom zaujímavé knižky v rámci
akcie Na vlnách fantázie.

Ďakujeme všetkým učiteľom.

Dnešné deti sa učia pre život a aj my sa snažíme ukázať deťom princípy demokratickej spoloč-
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nosti. Preto vznikol v škole školský parlament—s volenými zástupcami jednotlivých tried. Parlament začal svoju činnosť vyhlásením súťaže o najzaujímavejšie logo školy. Výsledok vidíte.

Telefón: (053) 459 82 24
www.zsspistv.stranka.info
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Ani športovci nezaháľali...

Pohyb a športovanie je dôležitou súčasťou života dnes. Piataci a tretiaci sa zúčastnili plaveckého výcviku, pre starších
žiakov bolo pripavené
športové popoludnie a
víkendový turnaj vo
futbale.

50. výročie školy
V školskom roku 1961/62 otvorila brány nová budova
školy v Spišskom Štvrtku. Preto sme si túto jeseň
pripomenuli jej 50. výročie.

Šikovní učitelia školy pripravili pre 100 pozvaných
hostí veľmi pekný a reprezentatívny program. Medzi pozvanými nechýbali bývalí riaditelia, učitelia,
predstavitelia spolupracujúcich organizácií. Po
programe sa konala obhliadka školy a jej nových
priestorov.

Učitelia školy prezentovali

moderné učebne, interaktívne tabule, jazykové laborató-

rium.

Akcia bola ukončená večernou slávnostnou recepciou.

Všetci prítomní zhodnotili

oslavu ako príjemné stretnutie sa po rokoch, zaspomína-

nie si a porozprávanie sa.

Veľké poďakovanie patrí všetkým pracovníkom školy , učiteľom za prípravu a organizáciu oslavy a v neposlednom rade sponzorom.
Vianočný čas v škole spríjemnil Mikuláš, ktorý rozdal deťom
balíčky. Navštívili nás aj Lucia, ktorá zase vyhnali všetkých zlých
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duchov. Veselé Vianoce a šťastný nový rok všetkým želá celá
Základná škola v Spišskom Štvrtku.

Telefón: (053) 459 82 24
www.zsspistv.stranka.info

