Informačný občasník obce Spišský Štvrtok

ročník II. číslo 3/2008

Keď prídu Vianoce, sviečka bliká
a zvonček v bielej vločke cinká.
Nastane pokoj, nebo plné hviezd,
Vianočné ticho a všade biely sneh.
Je to čas sviatočný, keď stromček sa ligoce,
Zo srdca prajeme prekrásne Vianoce.
Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obecného úradu.

Úvaha o Vianociach.
Hovorí sa, že Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku. Asi je to naozaj tak. Veď práve na
Vianoce sa každodenný kolotoč spomalí. Mrzuté tváre ľudí sa začnú vyjasnievať a
uponáhľanosť sa zmení na radosť. Veľký zhon sa vníma inak, veď je to predvianočný zhon.
Na vianočné sviatky sa teší každý. Deti sa tešia na darčeky, ktoré nosí Ježiško, na nádhernú
tajomnú atmosféru, ktorú vedia navodiť rodičia a ktorá v nich pretrváva aj v dospelosti.
Prítomnosť Vianoc v nás vyvoláva radosť, šťastie a spokojnosť nie len kvôli darčekom, ale aj
preto, že na tieto sviatky býva rodina vždy spolu. Babka pečie vianočné pečivo, otec kupuje
veľkého kapra, no a mama sa stará o výzdobu stromčeka a vytvára nádhernú ničím nerušenú
vianočnú atmosféru.
No nie vždy je to tak. Treba si zaspomínať na detičky, ktoré ležia v nemocniciach a na ich
nešťastných rodičov, ktorí v strachu ale s nádejou čakajú na skoré uzdravenie svojich ratolestí,
na detičky, síce zdravé, ale žijúce v detských domovoch odkázané na láskavé ruky
opatrovateliek a detských sestier. Medzi nami žije aj veľa starých ľudí, chorých a osamelých,
v ktorých toto obdobie vyvoláva aj stiesnenú náladu. Vianoce - sviatky pokoja a mieru nemá
nikto tráviť sám, ľuďom by nemal chýbať čarovný úsmev na tvárach.
V čase vianočnom nech prevláda láska človeka k človeku a všade zavládne mier a pokoj.
Využime tento sviatok na darovanie krásnych duchovných darov všetkým ľuďom okolo nás
známym aj neznámym, aby láska zvíťazila nad všetkým zlom. Nech každý človek na tejto
planéte má svoje srdce vždy otvorené a v tomto nádhernom čase vianočnom vníma to tiché
šepkanie radosti.

Nešetri radost’ou v sviatočné dni, po celý rok iným ju ponúkni.
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Ako ďalej, alebo rozvoj našej obce (III)
S cieľom poskytnúť Vám, obyvateľom obce Spišský Štvrtok, čo najviac informácií, začali sme na stránkach tohto
občasníka podávať informácie o najdôležitejších úspechoch ale aj neúspechoch vedenia obce a zamestnancov obecného
úradu. Je tu koniec roka 2008 a teda aj čas na jeho bilanciu, na zhodnotenie výsledkov našej práce, na zhodnotenie
aktivít smerujúcich k rozvoju našej obce a zároveň čas na plánovanie aktivít roku 2009.
V roku 2007 Slovenská republika vstúpila do nového programovacieho obdobia na čerpanie prostriedkov z fondov
Európskej únie na roky 2007 – 2013. Veľa aktivít roku 2008 bolo zameraných na získavanie zdrojov – finančných
prostriedkov z fondov EÚ.
Z prostriedkov Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného
mechanizmu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov sme zadali
vypracovanie projektovej dokumentácie a štúdie uskutočniteľnosti
v hodnote 716 tis. Sk na výstavbu zdravotného strediska. V júli sme
podávali žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu tejto
výstavby s rozpočtovým nákladom cca 34 mil. Sk. Proces schvaľovania
týchto projektov je zložitý, nakoľko prebieha vo dvoch kolách – na
Slovensku a v Nórsku. Vyhodnocovanie projektov na Slovensku bolo
v týchto dňoch ukončené a to, či sme boli úspešní sa dozvieme
v najbližších dňoch. Samozrejme, o výsledku Vás budeme informovať.
Všetci veríme, že sme boli úspešní.
Na obrázkoch máte možnosť porovnať súčasný stav so stavom plánovaným.
Začiatkom
roka
bola
spracovaná a predložená aj
žiadosť o finančné prostriedky
na
projekt
rekonštrukcie
základnej školy. Naša žiadosť
bola úspešná. Získali sme 19,8
mil. Sk. V súčasnosti prebieha
na MVRR
SR proces
schvaľovania
dodávateľa
stavby na základe výsledkov
výberového
konania.
Za
predpokladu schválenia dodávateľa sa práce na rekonštrukcii základnej školy začnú v jarných mesiacoch budúceho
roka.
Poslednou významnou žiadosťou, ktorú sme podali, je žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na dostavbu
kanalizácie v obci a rozšírenie ČOV s rozpočtovým nákladom 38 mil. Sk. Zverejnenie výsledkov schvaľovacieho
procesu očakávame ešte v tomto roku. Ak budú finančné prostriedky schválené, práce sa budú realizovať v najbližších
dvoch rokoch a obec bude na 99% odkanalizovaná.
Z väčších plánovaných aktivít roku 2008 sme z vlastných zdrojov zrealizovali opravu miestnych komunikácií – ulice
Družstevná, Zelená a Cintorínska v hodnote 553 tis. Sk a rekonštrukciu sociálnych zariadení v materskej škole
v hodnote 500 tis. Sk. Z objektívnych príčin sa nepodarilo previesť opravu domu nádeje, ktorá bola rozhodnutím rady
OZ presunutá do roku 2009.
V rámci rozvoja individuálnej bytovej výstavby sa nám podarilo vykúpiť pozemky pod miestnymi komunikáciami
v lokalite „Majerická cesta“. V budúcom roku predpokladáme začiatok výstavby v tejto lokalite.
V lete sme presťahovali kancelárie obecného úradu do kultúrneho domu, čím sa zlikvidovalo dovtedajšie rozdelenie
úradu a zabezpečilo sa poskytovanie služieb pre obyvateľov obce na jednom mieste. Pôvodné priestory obecného úradu
momentálne rekonštruuje Slovenská pošta a.s. pre svoju novú pobočku.
Čo nás čaká v budúcom roku?
Ako je už vyššie uvedené – rekonštrukcia základnej školy, výstavba kanalizácie – zo zdrojov fondov EÚ. Z vlastných
zdrojov plánujeme opravu domu nádeje, sobášnej siene. Na rok 2009 je naplánovaná rekonštrukcia ul. Sadovej, taktiež
zo zdrojov obce. Pokračovať budeme aj so zabezpečením prípravy lokality IBV „Majerická cesta“ pokračovať chceme
v príprave projektových zámerov k predloženiu žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného
osvetlenia, na projekt poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v oblasti vytvárania sietí zameraných na rozvoj
vzájomných podnikateľských aktivít. Väčšina finančne najnáročnejších aktivít je závislá na zabezpečení cudzích
zdrojov, preto ich úspešnosť je podmienená.
EB

Chceš priatel’a, bud’ priatel’om, iného receptu niet! (Aurelius )
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
OZ na svojom 6. zasadnutí 18.08 2008
schválilo:
 VZN č.2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole,
 VZN č.3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, ktorej zriaďovateľom je obec Spišský
Štvrtok,
 VZN č.4/2008 o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Spišský
Štvrtok,
 VZN č.5/2008 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni a výdajnej jedálni materskej školy,
 Zmluvu o nájme nebytových priestorov s nájomcom
Slovenskou poštou, a.s. Banská Bystrica,
 úpravu rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č. 3,
 spracovanie
projektovej
dokumentácie
–
Kanalizácia IBV Spišský Štvrtok.
OZ na svojom 7. zasadnutí 30.09. 2008
vzalo na vedomie:
 Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly na
stavebnom úrade v obci Spišský Štvrtok,
schválilo:
 spracovanie harmonogramu prác súvisiacich
s vybudovaním infraštruktúry pre IBV „Iliašovská
cesta“,
 predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu
Výstavba kanalizácie a ČOV Spišský Štvrtok
1.etapa
a 4. etapa, s rozpočtovým nákladom
38.545.279,67 Sk a financovanie projektu vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške 1.927.264,– Sk zo zdrojov obce,
 Dodatok č. 2 Organizačného poriadku Obecného
úradu v Spišskom Štvrtku, predmetom ktorého bolo
určenie rozsahu pracovného miesta na stavebnom
úrade na 0,5.
OZ na svojom 8. zasadnutí 10.11. 2008
schválilo:
 úpravu rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č. 4,
 dotáciu pre MO Matice slovenskej v Spišskom
Štvrtku vo výške 100 tis. Sk,
 dotáciu pre Obecný športový klub Spišský Štvrtok
vo výške 20 tis. Sk,

Stránkové hodiny
obecného úradu
Pondelok
Streda
Piatok

7,30 – 15,30
7,30 – 17,00
7,30 – 13,30

 zriadenie
Spoločného
obecného
úradu
(stavebný úrad) s Mestom Levoča od 1.1.2009,
 členský príspevok 15,– Sk/obyvateľa/1 rok
a ďalší pohyblivý členský príspevok vo výške
3 % zo sumy schválených a podporených
projektov počas obdobia rokov 2008 – 2017 na
chod Miestnej akčnej skupiny LEV, o. z.
neschválilo:
 zmluvu s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť
Spišský Štvrtok o nájme nebytových priestorov
– knižnice.
OZ na svojom 9. zasadnutí 15.12. 2008
schválilo:
 VZN č. 8/2008 o Poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Spišský Štvrtok,
 VZN č. 6/2008 o miestnych daniach na území
obce Spišský Štvrtok,
 VZN č.7/2008 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Spišský Štvrtok.
 úpravu rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia
č. 5,
 programový rozpočet na rok 2009 a vzalo na
vedomie rozpočet na roky 2009 – 2011,
 uzatvorenie zmluvy s Rímskokatolíckou
cirkvou, Farnosť Spišský Štvrtok o nájme
nebytových priestorov knižnice.
 odmenu starostovi obce za rok 2008 vo výške
20 % zo súčtu zákonom stanovených platov za
obdobie za ktoré sa odmena poskytuje,
 hlavnému kontrolórovi obce odmenu za rok
2008 vo výške 20 % zo súčtu zákonom
stanovených platov za obdobie za ktoré sa
odmena poskytuje,
 rozšírenie stavebného obvodu IBV Majerická
cesta,
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Spišský Štvrtok na obdobie od 1.1.2009
do 30.6.2009,
 návrh inventarizačnej komisie na vyradenie
DHIM v celkovej hodnote 120.283,83 Sk.
vzalo na vedomie:
 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu programového rozpočtu na rok 2009
a viacročného programového rozpočtu na roky
2009 – 2011.

Separovaný zber - 2009
19. 01. 2009
26. 01. 2009
16. 02. 2009
23. 02. 2009
16. 03. 2009
23. 03. 2009
31. 03. 2009

–
–
–
–
–
–
–

plasty, kovy, VKM
sklo
plasty, kovy, VKM
papier
plasty, kovy, VKM
sklo
plasty, kovy, VKM

Otváracie hodiny
knižnice:
Pondelok
Streda
Piatok

13,00 – 17,30
13,00 – 17,30
13,00 – 17,30

Najstaršia a najväčšia láska je láska k životu. (Plutarchos)
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Zo života základnej školy
Začiatok druhej polovice tohto roka sa niesol
v znamení príprav na nový školský rok, ktorý odštartoval
spustenie školskej reformy. Školská reforma má zosúladiť
naše školstvo s európskym vzdelávacím systémom, prinesie
školám a učiteľom viac kompetencií a vytvorí im lepšie
podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Na
základe toho bolo našou povinnosťou vypracovať Školský
vzdelávací program pre primárne i nižšie sekundárne
vzdelávanie. Je východiskom a záväzným projektom pre
vytvorenie individuálneho prístupu školy, kde sa
zohľadňujú špecifické lokálne a regionálne podmienky
a potreby. Dáva možnosť hodnotiť žiakov komplexne a viac
sa zameriavať na individuálne rozvíjanie osobného
potenciálu žiakov. Program je zameraný na štandardné
cieľové požiadavky na vedomosti, spôsobilosti a hodnotové
postoje, ktoré sú rozvíjané prostredníctvom obsahu
vzdelania, vymedzeného ako jadrové učivo. Avšak pedagógovia školy venujú mnoho času aj priamej činnosti so
žiakmi. Okrem výchovno – vzdelávacieho procesu, škola sa zapája do projektov, spomenieme tie úspešné: Infovek –
Otvorená škola, Zdravá škola, Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc a ďalšie.
Aj v tomto školskom roku je spustený projekt tzv.
vzdelávacích poukazov, v rámci ktorého na škole
pracuje mnoho krúžkov, v ktorých si našlo uplatnenie
80 % žiakov. Sú športového, vzdelávacieho
i umeleckého zamerania. V jesennom období sme
zrealizovali Deň aktivít, pričom dôraz bol kladený na
vytváranie
optimálnych
podmienok
zdravého
telesného, duševného a sociálneho postoja žiaka. Ako
už býva zvykom ani tento rok nezabudol Mikuláš na
našich žiakov. Najskôr sa im predstavil v úlohe herca
v divadelnom predstavení „Zvyky od Ondreja do
Troch kráľov.“ a potom nasledovalo rozdávanie
sladkých darčekov. Veľké poďakovanie patrí
zástupcom rodičov žiakov, ktorí participovali pri
príprave tejto akcie. Veľmi pekným mikulášskym
vystúpením sa prezentovali aj členovia folklórneho
krúžku pracujúceho v škole. Ich Mikuláš zavítal aj do
miestnej materskej školy, ústavu sociálnych služieb i ďalších inštitúcií v obci.
Blíži sa záver roka, preto v mene celého kolektívu zamestnancov školy sa chceme poďakovať zriaďovateľovi
a iným subjektom za snahu a pomoc pri premenách našej školy. Prajme si všetci príjemné prežitie vianočných sviatkov
a do ďalších dní veľa dôvodov pre radosť.
Kolektív pedagógov základnej školy

Otvorenie športovej haly v Siepraw
18.septembra 2008 sa konalo v našej partnerskej
obci Siepraw slávnostné otvorenie športovej haly. Našu
obec na tejto slávnosti okrem predstaviteľov obce
reprezentovali aj staršie dievčatá zo skupiny
,,Rytierikovia“ so svojim kultúrnym vystúpením.
Spokojnosť, množstvo zážitkov a dojmov si
dievčatá doniesli domov. Odhodlanie aj naďalej sa
zúčastňovať takýchto akcii pretrváva. Veríme, že táto
medzinárodná spolupráca bude naďalej pokračovať a dá
priestor mnohým občanom i organizáciám v obci. MV

Zármutok znesieš sám, ale o radost’ sa musíš podelit’. (Becher)
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Deň Mikuláša
V sobotu 6. decembra 2008 našou obcou prešiel
Mikuláš. Malým darčekom obdaril každého, kto si naňho
počkal. Sprievod Mikuláša i jeho pomocníkov sa ukončil vo
večerných hodinách.
Touto cestou chceme poďakovať Obecnému
a Farskému úradu za poskytnutie finančných prostriedkov,
vďaka ktorým sa táto akcia mohla uskutočniť. Srdečná
vďaka patrí tiež občanom našej obce, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pri tejto akcii pomohli.
V nedeľu 7. decembra Skupina Rytierikov navštívila
obec Dlhé Stráže kde spoločne s Mikulášom pripravili
program pre tamojšie deti. Vo večerných hodinách svojim
vystúpením potešili aj deti v Bukovinke.
MV

Z činnosti MO Matice slovenskej a folklórnej skupiny ŠTVRTOČAN.
Organizovanie
a udržiavanie
folklórnych
dedinských skupín je v súčasnosti azda najlepším
a najvyhovujúcejším spôsobom, ako udržať mechanizmus
preberania tradovaných javov zvykov, obradov a ich
ďalšieho odovzdávania. Najdôležitejšou úlohou je, aby
všetci členovia skupiny zvládli svoju úlohu v pôvodnom
duchu len s čiastočným zásahom choreografa. Ponecháva
sa možnosť uplatnenia voľnej improvizácie v súlade
s formami užívanými v minulosti. Tým sa nenaruší
zmysel inscenovania tradičného javu ani jeho priebeh.

Túto neľahkú úlohu členovia našej skupiny zatiaľ
zvládajú veľmi dobre a čom ste sa mohli presvedčiť na
niekoľkých podujatiach v našej obci – na odpustovej
slávnosti u nás aj v susednej Bukovinke. 22. novembra
sme zorganizovali 2. Katarínsku zábavu pre verejnosť.
S programom Katarínska zábava – ako to bolo u nás
kedysi sme okrem zábavy v Spišskom Štvrtku vystúpili aj
na Katarínskom popoludní v Jablonove. Týmto
programom sme potešili občanov Jablonova a zároveň
sme úspešne reprezentovali našu obec a náš MOMS.

Krstiny v Jablonove
27. novembra sme vďaka podpore obce mohli
zakúpiť novú harmoniku, ktorú p. Štefan Bajtoš starosta
obce slávnostne pokrstil menom KATKA.
Do budúcna máme skvelé predsavzatia a plány,
ktoré ešte chceme zrealizovať. Budeme vďační všetkým,
ktorí podporia náš elán a dobrú vôľu zachovať zvyky
a tradície našich predkov pre budúce generácie. Zároveň
chceme všetkých našich priaznivcov pozvať na KOLEDY
– na polnočnej svätej omši
a na Božie narodenie
o 1100hod. a na Vianočné vystúpenie 28. decembra
v kultúrnom dome.
VL

Stratený je deň, ked’ sme sa nezasmiali.

(Chamfort)

Spoločenská rubrika júl – december 2008
STALO SA V OBCI
JÚL
1976 Slávnostné otvorenie Kina
Družstevník.
1983 Vysviacka
novopostavenej
fary.
AUGUST
1951 Založenie JRD.
1953 Otvorenie materskej školy.
1955 Výstavba obecného vodovodu.
SEPTEMBER
1950 Odvlečenie kňazov z kláštora.
1964 Vybudovanie parku v obci.

NARODILI SA:
Bajtoš Marcel
Bajtošová Gréta
Glevaňáková Lea
Kroščen Rastislav
Kuda Tobias
Mirga Dušan
Mirga Ján
Mirga Michal
Mirga Miroslav
Mirgová Radoslava
Mlynarčík Martin
Oravcová Tatiana
Rusnáková Jana
Švedová Michaela Mária
Veselý Filip
Záhumenický Samuel

OPUSTILI NÁS:
Kroščen Gejza

1937

Lesičková Paulína

1926

Mirga Ján

1932

Mirga Marián

1957

Sagula Jozef

1941

Škovirová Anna

1934

Voššová Mária

1930

NAŠI JUBILANTI:
Pecha Štefan
Toporcer Štefan
Mirga Ladislav
Javorský Milan
Olbert Ján
Mirgová Júlia
Javorský Ladislav
Biskupová Božena

60
60
60
60
60
60
60
60

Petrek Ján
Kežmarská Mária
Tkáč Štefan
Redelsteiner Štefan
Oravec Milan
Sagulová Paulína
Barabas Vladimír
Ščuka Milan
Fridmanský Jozef

65
65
65
65
65
65
65
65
65

Dunčko František
Grešová Anna
Javorská Mária
Palenčár Ján
Mirgová Margita
Šurcová Helena

70
70
70
70
70
70

Javorský Martin
Vernarská Anna

75
75

Bajtošová Anna
Javorská Mária
Orolín Štefan
Petrovič Jozef
Sagula Ján
Skala Ján
Slanina Štefan
Švirlochová Anna

80
80
80
80
80
80
80
80

Bajtošová Mária
Bajtoš Jozef
Slavkovský Štefan
Toporcer Štefan
Žilková Katarína

85
85
85
85
85

Mirgová Mária

95

Všetkým
jubilantom
k vzácnym
životným
jubileám
srdečne blahoželáme!
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UZAVRELI
MANŽELSTVO:
Gabčo Pavol
a Kroščenová Marcela
Hovančík Jozef
a Bajtošová Martina
Jarmar Petr
a Hnatkovičová Lenka
Javorský Róbert
a Pertovičová Martina
Kaločao Dušan
a Mirgová Simona
Kresťanko Richard
a Toporcerová Vladimíra
Kroščen Ľubomír
a Gažíková Veronika
Kroščen Štefan
a Bečáková Jana
Mirga Daniel
a Kroščenová Katarína
Mirga Dávid
a Gabčová Anežka
Mirga Radovan
a Mirgová Veronika
Mirga Štefan
a Mirgová Lucia
Ondirko Jozef
a Kubičárová Viera
Pleš Martin
a Mirgová Lucia
Tulej Tomáš
a Mirgová Zuzana
Žiga Marek
a Kovařčíková Františka
Srdečne blahoželáme!

POZVÁNKA
Obecný úrad týmto pozýva
širokú verejnosť v našej obci
na vianočný program, ktorý sa
uskutoční dňa 28. 12. 2008 t.j.
v nedeľu
o 17°° hod.
v kinosále kultúrneho domu.
Kultúrny program pripravili
členovia klubu žien pri MO
Matice slovenskej, skupina
Rytierikovia a mladší členovia
Matice slovenskej.
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