Informačný občasník obce Spišský Štvrtok

ročník VII., číslo 1 / 2013

Na jar.
Na jar, keď sa stopia ľady, vetrík
zimu odnesie,
vtáčiky nám začnú spievať, slnko
úsmev prinesie.
Príroda sa prebúdza , všetko krásne
kvitne,
snežienka je prvý kvet, čo nám
náladu zdvihne.
Vážení spoluobčania,
všetci neúprosne tento rok očakávame príchod jari. Táto zima
nie a nie odísť a len málokedy býva na Jozefa také nevľúdne
počasie, aké bolo v tomto roku.
Ale dni sa už predlžujú a noci skracujú. A to je príznakom
príchodu jari, času dlho očakávaných slnečných dní,
štebotajúcich vtákov, rozvíjajúcich sa pukov stromov
a zelenajúcej sa trávy. Áno, na toto obdobie sa tešíme všetci,
mladí či starí, čakáme na nový závan blahodarnej energie.
Každoročne v tomto období slávime Veľkonočné sviatky. So
svojimi najbližšími zachovávame a obnovujeme ľudové tradície,
ktoré sme prebrali od svojich rodičov a prarodičov. Slávením
veľkonočného Trojdnia si pripomíname Kristovo umučenie, jeho
smrť i slávne zmŕtvychvstanie. Uchovávajme si tento kresťanský
odkaz Veľkej noci v našich srdciach.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v mene pracovníkov
OcÚ.
Ing. Ján Greš, starosta obce
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Verejný život obce
AKTIVITY OBCE - OZNAMY
Lokalita Široké - elektrifikácia:
V dôsledku nedoriešených majetkových pomerov
z minulých období v danej lokalite , musela obec
pristúpiť k ďalšiemu vykúpeniu pozemkov pre uloženie
káblového vedenia NN siete. To spomalilo celý proces
inžinieringu, teda zabezpečenia všetkých podkladov,
stanovísk a povolení dotknutých organizácií. Termín
realizácie stavby sa teda posúva a v tomto období nie je
jasné kedy ju realizátor stavby Východoslovenská
distribučná a.s. Košice vybuduje.
Autobusová zastávka:
Dokumentácia pre stavebné povolenie pod názvom
„Spišský Štvrtok Autobusová zastávka“ je spracovaná
a pripravená do procesu podania žiadosti o získanie
nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na
opatrenie:
„Základné
služby
pre
vidiecke
obyvateľstvo“. V súčasnosti ešte dokončujeme práce
súvisiace s vykúpením pozemkov pre danú aktivitu a v
súčinnosti s MAS LEV, o.z. požiadame o finančnú
dotáciu z prostriedkov EÚ.
Životné prostredie:
Opäť organizujeme od 15. do 19. apríla 2013 zber
nebezpečného odpadu, o čom Vás budeme včas
informovať oznamom vo verejnom rozhlase, na
informačnej tabuli a na našej internetovej stránke.
Apelujeme na Vás, aby ste plne využívali možnosti
separovaného zberu.
Riešenie zamestnanosti:
Program, ktorým sme počas dvoch rokov riešili
protipovodňové
aktivity
a čiastočne
tým
aj
zamestnanosť v obci, končí. Bude nahradený iným
programom, ktorý je ešte v procese schvaľovania.
Napriek tomu opravy, čistenie, reguláciu rigolov, ale
najmä čistenie Štvrtockého potoka, budeme
zabezpečovať v rámci malých obecných služieb.
Rovnako aj pri údržbe obecných budov a zelene
budeme tieto služby naplno využívať.
Hoci zima bola náročná najmä z dôvodu veľkého
množstva snehových zrážok, podarilo sa nám to
zvládnuť tak, aby naše obecné cesty a chodníky boli
upravené a prejazdné. Týmto chceme poďakovať
koordinátorom a všetkým pracovníkom v rámci malých

obecných služieb za vykonanú prácu v čase zimnej
údržby .
Opäť apelujeme na tých, ktorí nerešpektujú našu
výzvu o neparkovaní motorových vozidiel na
obecných komunikáciách, že pokiaľ sa to nezlepší,
budeme nútení pristúpiť k iným radikálnejším
opatreniam.
Kultúrne udalosti:
V tomto roku oslávime 750 rokov prvej písomnej
zmienky o našej obci Spišský Štvrtok. Termín osláv je
stanovený na dni 17.8.2013 až 18.8.2013
Keďže ide o významnú udalosť z pohľadu vývoja našej
rodnej obce prikladáme tomu vysokú vážnosť. Na
zabezpečenie osláv bol menovaný a schválený
deväťčlenný organizačný výbor. Oslovili a vyzvali sme
k spolupráci Spišský dejepisný spolok, ktorý by nám
mal byť nápomocný pri organizovaní slávnostnej
konferencie k danému výročiu.
Rovnako chceme osloviť Vás vážení spoluobčania, aby
ste aktívne prispeli k dianiu osláv svojimi umeleckými
predmetmi, prácami (dobové fotografie, výšivky,
obrazy a iné predmety) a prezentáciami, ktoré
plánujeme sprístupniť pre všetkých návštevníkov osláv,
na propagáciu kultúrneho dedičstva našej obce. Celá
výstava umeleckých prác bude sprístupnená
v priestoroch
Základnej
školy.
Garantom
a organizátorom výstavy je pani Anna Oravcová.
Preto prosíme, aby ste pani Oravcovú oslovili v prípade
Vášho záujmu o prezentáciu Vašich prác.
Zbierka predmetov na výstavu bude prebiehať v
termíne od 1.7. 2013 až do 31. 7 2013.
K oslavám 750. výročia budú organizačným výborom
vyhlásené sprievodné súťažné akcie, do ktorých sa
môžu občania aktívne zapájať. Pokyny k súťažiam
a samotný termín sprievodných súťaží bude vyhlásený
v obecnom rozhlase, na informačných tabuliach obce a
zverejnený na internetovej stránke obce.
Ing. Ján Greš, starosta obce

ŠPORTOVÉ OKIENKO
Obecný športový klub
Naši futbalisti ani počas dlhej zimnej prestávky neoddychovali, ale vzhľadom na dosť kruté poveternostné podmienky
trénovali v telocvični. Vonku sa dostali až začiatkom marca a odohrali aj 4 prípravné zápasy. Už o chvíľu sa začne jarná
časť sezóny 2012/2013 podľa rozpisu zápasov. Naše mužstvá odohrajú domáce zápasy nasledovne:
Žiaci:
06.04.2013 – 12.00 h.
20.04.2013 – 12.30 h.
04.05.2013 – 13.00 h.
18.05.2013 – 13.30 h.
25.05.2013 – 13.30 h.
08.06.2013 – 13.30 h.

Kravany
Veľká Lomnica
Podhorany
Hôrka
Spišský Štiavnik
Štrba

Dorast:
27.04.2013 – 15.00 h.
11.05.2013 – 15.30 h.
25.05.2013 – 16.00 h.
15.06.2013 – 16.00 h.

Vysoké Tatry
Vlkovce
Podolínec
Podhorany

Muži:
24.03.2013 – 15.30 h.
14.04.2013 – 16.00 h.
28.04.2013 – 16.30 h.
12.05.2013 – 17.00 h.
26.05.2013 – 17.30 h.

Sp. Stará Ves
Ľubica
Lučivná
Sp. Belá „B“
Hôrka

Prajem všetkým futbalistom, aby úspešne reprezentovali našu obec a dosiahli čo najlepšie umiestnenie a zároveň
pozývam všetkých fanúšikov na zápasy, aby nás prišli povzbudiť.
Mgr. Milan Biskup, predseda OŠK
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Verejný život obce
Hokejový klub Spišský Štvrtok
Začiatkom decembra vznikla u Tomáša Čeklovského myšlienka na znovuzrodenie hokeja v našej obci. Po dlhej
príprave stanov a schválení Ministerstvom vnútra SR sa táto myšlienka stala skutočnosťou 8.2.2013. Predsedom klubu
je Tomáš Čeklovský , podpredseda Ladislav Bajtoš a Juraj Brincko.
Našu obec reprezentujú: Brankár: Kamil Gonda; Obrana:
Radoslav Zalibera, Ladislav Bajtoš, Dávid Bajtoš, Barbora
Kežmarská, Rasťo Javorský, Tomáš Čeklovský, Lukáš
Petrovič, František Zummer; Útok: Matej Zalibera, Martin
Petrovič, Pavol Sagula , Jakub Kežmarský, Jozef
Kežmarský, Peter Jelen, Kristián Toporcer, Juraj Brincko,
Denis Dutko, Tomáš Gula; Tréner: Štefan Lesňák
Hk Spišsky Štvrtok úspešne reprezentoval našu obec na
viacerých turnajoch.
12. januára sme zorganizovali v spolupráci s obecným
úradom Obecný turnaj. V skvelej atmosfére vyhralo
mužstvo Kežmarského, 2. miesto obsadilo mužstvo Požiarnikov a na 3. mieste sa umiestnilo mužstvo Lenárt.
27. januára sa konali detské hry a detský hokejový turnaj,
súťažilo sa aj v rýchlostnom korčuľovaní v kategóriách:
Dievčatá: 1. Viktória Špaldová 2. Ivanka Grešová 3.
Natália Biskupová
Chlapci starší: 1. Samuel Grečko 2. Marek Remiáš 3.
Andrej Zummer
Chlapci mladší: 1. Samuel Biskub 2. Branko Bajtoš 3.
Peťko Staš
Vo februári sa konal aj karneval na ľade a hokejový turnaj
Štvrtok city cup.
Ako si ďalej predstavujeme mašu budúcnosť ?
- momentálne pracujeme na získaní sponzorov, grantov od
štátu a EÚ, aby sme si mohli zakúpiť dresy a mantinely,
- s obcou začneme rokovania o miesto pre ľadovú plochu,
- v lete budeme rokovať s klubmi a firmami o vytvorení
vlastnej
amatérskej
hokejovej
ligy,
plánujeme
zorganizovať obecný turnaj, karneval, detské hry a detský turnaj na ľade.
Už teraz sa tešíme na ďalší rok a dúfam, že budeme ďalej pokračovať v úspešnej práci či už s deťmi, alebo dospelými
a stretneme sa na ďalších akciách v našej obci.
Na záver by sme Vás radi pozvali na zábavu, ktorú organizujeme dňa 5. apríla 2013 v kultúrnom dome.
Ladislav Bajtoš

OLYMPIÁDA V MATERSKEJ ŠKOLE
Prvý jarný deň sme v našej materskej škole privítali typicky detsky
- pohybovou aktivitou a to „Škôlkarskou olympiádou“.
Na úvod sa všetkým prítomným prihovorila pani učiteľka Irena
Hradiská, ktorá súťažiace deti privítala a zároveň vysvetlila, čo
znamenajú jednotlivé symboly – päť olympijských kruhov,
olympijský oheň, štátny znak a štátna vlajka. Zapálením
olympijského ohňa zahájila I. ročník škôlkarskej olympiády.
Deti súťažili v športových disciplínach podľa jednotlivých
kategórií – lezenie po horolezeckej stene, skákanie na trampolíne,
preliezanie tunelom, kotúľ vpred, skákanie na fit lopte, chôdza po
zvýšenej rovine, skok a „kúpanie sa v suchom bazéne“. Malí
olympionici získali diplom a medailu „Škôlkarská olympiáda.“
Celú túto akciu sme mohli uskutočniť vďaka projektu MŠ SR
„Revitalizácia materských škôl“ cez ktorý sme získali finančné
prostriedky na nákup spomínaného náčinia a náradia.
Na zriadení tejto „mini telocvične“ sa aktívne podieľali aj členovia nadácie „THINK FUTURE“ -(myslenie na
budúcnosť) – p. Libor Hudáček, Samuel Valko a náš odchovanec Miloš Lačný, za čo im patrí naše veľké
ĎAKUJEME!
Bc. Mária Biroščáková, Irena Hradiská
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - OZNAMY
NAŠE RADY ROZŠÍRILI
DECEMBER - MAREC
Borská Kiara
Grečko Boris
Jendrálová Sofia
Kroščen Matúš
Mirga Martin
Mirga Nicolas
Slaninová Simona
Šandor Lukáš
Ščuka Milan
Ščuka Peter
Žigová Natália

Pohrebné podporné združenie Slovenska - Ústredie Betliar, Zlatá 134,
049 21 Betliar pôsobí na území celej Slovenskej republiky. Pobočka č.
195 Spišský Štvrtok bola založená v roku 1969 ako pobočka Pohrebného
podporného združenia Slovenska.

BLAHOŽELALI SME
JANUÁR - MAREC
Marta Gánovská
Terézia Tamášiová
Jozef Žilka
Eleonóra Jendrálová
Viera Mirgová
František Kopnický
Ján Kacvinský
Jozefína Toporcerová
Jozef Majcher
Jozef Ondirko
František Sagula
Veronika Javorská
Mária Dunčková
Jozef Škovira
Jozef Novotný
Jozef Švirloch
Emil Bajtoš
Mária Klimková
Štefan Greš
Ján Bajtoš
Mária Lesňáková
Ján Slanina

60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
81 rokov
82 rokov
82 rokov
82 rokov
82 rokov
84 rokov
84 rokov
87 rokov
88 rokov

OPUSTILI NÁS
DECEMBER 2012
Anna Michlíková
Jozefa Palenčárová
FEBRUÁR 2013
Ján Staš
Jozef Kroščen
MAREC 2013
Štefan Slavkovský

POHREBNÉ PODPORNÉ ZDRUŽENIE

1927
1942
1957
1951
1923

Združenie nesleduje žiadne komerčné ciele, jeho poslaním je byť
humánnou ustanovizňou, ktorá prerozdeľuje prijaté členské príspevky
členov. Svoju činnosť vykonáva pomocou obetavých funkcionárov a
nadšencov pre tieto humánne ciele. Najviac sa zatiaľ podarilo presadiť
v týchto troch lokalitách: Gemer, Spiš a Hron, kde je najviac pobočiek
ako aj najväčšie pobočky. K 31.3.2011 boli najväčšie pobočky tieto:
Spišská Nová Ves (2248 členov), Levoča (2171 členov), Čierny Balog
(1981 členov), Smižany (1431 členov), Brezno (1287 členov),
Krompachy (1157 členov), Rožňava (1017 členov), Turňa nad Bodvou
(992 členov), Dobšiná (986 členov), Kežmarok (902 členov), Zvolen (853
členov), Gemerská Poloma (832 členov) a Betliar (748 členov) Celkový
počet pobočiek k 1.1.2013 je 213.
K 01.01.2013 pobočka Spišský Štvrtok má 38 členov.
Cieľ a poslanie združenia:
V prípade úmrtia člena združenia pomáhať pozostalým po členoch
zabezpečiť dôstojný pohreb zosnulého a to bez ohľadu na národnosť,
náboženské presvedčenie alebo jeho sociálne postavenie.
Členom Pohrebného podporného združenia sa môže stať každý občan
Slovenskej republiky a Európskej únie vo veku od 18 do 55 rokov života.
Podmienky členstva:
1.

Vstupný vek a zápisné (zápisné sa uhradí pri podpise prihlášky):
Vstupný vek
Zápisné – poplatok /EUR
18 – 35 rokov
0
35 – 45 rokov
5,00
45 – 55 rokov
10,00

2.

Výška podpory pri úmrtí člena združenia
Počet rokov
Výška podpory / EUR
členstva v PPZ
do 5 rokov
100,00
od 5 do 10 rokov
150,00
od 10 do 15 rokov
200,00
nad 15 rokov
285,00

3.

Členský príspevok
Ročný členský príspevok
10,00 Eur (členské príspevky sa platia
naraz za celé obdobie – kalendárny rok, najneskôr do 30. júna)

Pohrebné podporné združenie Slovenska, pobočka Spišský Štvrtok –
členovia výboru pobočky:
Ján Jadut, predseda; Ing. Anna Bajtošová, tajomník; Jaroslav Bajtoš,
pokladník
Informácie a kontakt:
Jaroslav Bajtoš, Partizánska 42/8, Spišský Štvrtok

053/4598357
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