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Veľkonočný pozdrav deťom
Pretiahol sa zajko v kríku
celý veľmi ospalý,
vtáčiky na konáriku
sa mu z chuti vysmiali.
Majstre, nesmieš polihovať,
vrabec sa mu privraví,
veď ti treba namaľovať
veľkonočné pozdravy.
Nemajte strach, čvirikáči,
zajko im hneď odvetí,
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kým si slnko ľahnúť stačí,
pozdrav svetom poletí.

Veď ten huncút nás odkreslil,
vraví slávik vrabcovi,
ja som práve teba šteklil,
ty si radil majstrovi.

Kým vtáčiky činčárali,
zajko všetko nasnoval,
tak, čo ani nezbadali,
všetky ich odmaľoval.

I bahniatka tu na vŕbe,
čo sme na nej sedeli,
i fialôčky svorne v hŕbe,
čo pod kríkom čumeli.

Divili sa čvirikáči,
keď im vajko ukázal,
každému sa veľmi páči,
každý si ho do rúk vzal.

Štebot vtáčkov vietor schytil
a rečí mal moc a moc,
každý sa veselo cítil,
keď prial milú Veľkú noc.
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Vážení spoluobčania
Kolobeh ročných období každoročne plynie a
my dúfame, že sa ani nikdy nezastaví.
Jar je opäť tu. Príroda ožíva, zeleň, stromy,
kry sa prebúdzajú, vtáci štebotajú a tým nás
upozorňujú na toto prekrásne obdobie, ktoré
aj do našich sŕdc prináša radosť a potešenie.
Slnečné lúče sú pre nás tou najlepšou hrejivou silou na naše bolesti, ktoré nás trápia.
S príchodom jari je neoddeliteľne spätý sviatok Veľkej noci. Spoločne prežívajme tento

nádherný kresťanský odkaz, ktorý nás posilní
a naplní pokojom a dôverou.
Zachovávajme tieto prekrásne zvyky a tradície v našich rodinách, odovzdávajme ich našim deťom a vnúčatám.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov
Vám želajú poslanci obecného zastupiteľstva,
pracovníci obecného úradu a starosta obce.
Ing. Ján Greš

STRANA

2

CIELE ROKA
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Z verejného života v obci
Výstavba siete nízkeho napätia
(NN) v lokalite Široké
Od 20. marca 2014 prebieha výstavba NN siete v lokalite Široké, ktorú
realizuje Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, na základe zmluvy
o dielo. Týmto sa zavŕšilo strastiplné
vybavovanie majetkových vzťahov
v tejto lokalite.
Práce s nemalými problémami prebiehajú plynule. Predpokladáme, že
stavba bude do konca roka 2014
úspešne skolaudovaná a odovzdaná
do užívania. Jej realizáciou dôjde k
napojeniu 26 nových stavebných
pozemkov na novovybudovanú sieť
elektrickej energie.

Ďalšie naše aktivity

Na tomto mieste
chcem upozorniť
niektorých našich
mladých občanov
(tínedžerov), aby
nám úmyselne
neničili vybudované
zariadenia v areáli
materskej škôlky.
VEĎ AJ VY RAZ
BUDETE RODIČMI .

Ing. Ján Greš,
starosta obce

ŠTVRTOCKÝ

Ulica Krátka
Naším cieľom je do konca roka 2014
urobiť rekonštrukciu ul. Krátkej.
Hlavným dôvodom je znečisťovanie
parkoviska na ul. Obrancov mieru
pred penziónom Natali. Tento stav
nastáva po každom daždi, keď je
parkovisko znečisťované naplavovaním rozbitej cesty, čím dochádza k
znehodnocovaniu novovybudovanej
plochy námestia.
V súčasnosti prebieha majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov, potom
pristúpime k podaniu žiadosti o stavebné povolenie a samotnej realizácii. Termín ukončenia je november
2014 a kolaudácie december 2014.

Verejné osvetlenie

Bežné opravy

Pred časom sme nemali funkčné
nové verejné osvetlenie na celom
novovybudovanom námestí a ul.
Školskej. Poruchu, ktorá bola na
v zemi uloženom kábli odstránil
dodávateľ stavby firma Arprog a.s.
Poprad. Teraz už verejné osvetlenie
slúži svojmu účelu.

Vhodné jarné počasie sme využili na
vybudovanie rigola okolo budovy
obecného úradu zo severnej strany
a v priestoroch garáží. Zabránili
sme tým podmáčaniu budovy v
období dažďov.

Trápi nás ešte osvetlenie našej
kultúrnej pamiatky, kaplnky Zápoľských a kostola Sv. Ladislava, ktoré
je už viac ako mesiac nefunkčné.
Momentálne je v plnej rekonštrukcii. Staré káblové vedenie vedené
v zemi momentálne nahrádzame
novým. Rekonštrukciu osvetlenia
chceme ukončiť do 15. apríla 2014.

Pred dvomi bytovými domami na ul.
Potočnej sme zrealizovali opravu
vstupných chodníkov, pričom sme
použili dlažby, ktoré nám zostali po
rekonštrukcii námestia.
V lokalite ul. Lúčnej sme začali
s výstavbou rigola na odvedenie
dažďových vôd. Aj tu sme využili
pôvodný materiál z rekonštrukcie
námestia. Je to iba prvá časť prác, v
ktorých chceme pokračovať a kom-

Terasy a chodníky okolia Domu
nádeje
Nikomu z nás určite nie je ľahostajné, v akom stave sa okolie Domu
nádeje nachádza. Mám na mysli hlavne terasy a priľahlé chodníky. Samotná stavba je pomerne mladá, veď
bola daná do užívania v roku 1996.
Jej stav svedčí o zanedbaní prác pri
odvádzaní dažďových vôd od samotnej budovy.
V súčasnom období pripravujeme
projekt opravy terás a chodníkov do
súťaže na zverejnenie na našej webovej stránke. Predpokladaný termín
začatia opráv je máj 2014 a ukončenie prác najneskoršie október 2014.
plexne vyriešiť pretrvávajúce problémy s odvádzaním dažďovej vody v
tejto lokalite.
Na ul. Javorovej sme prostredníctvom sponzora spevnili 800 m2
komunikácie, čím sa zokruhoval
prejazd ulíc Záhradnej a Partizánskej.
Zamestnanosť
V súčasnosti zamestnávame 90
uchádzačov o zamestnanie v rámci
malých obecných služieb, dvoch
pracovníkov cez program podpory
rozvoja zamestnanosti, jedného
pracovníka formou dobrovoľníckej
činnosti a jedného pracovníka v
rámci podpory vytvárania pracovných miest.

Poďakovanie starostu
ŠTVRTOČAN

ŠPORT

HASIČI

Touto cestou chcem poďakovať FS
Štvrtočan za prípravu a realizáciu
prvého CD nosiča „Ej, dze hraju, tam
hraju“. Nespočetné množstvo hodín
nácvikov prinieslo želané ovocie.

Chcem poďakovať aj bývalému
predsedovi OŠK Mgr. Milanovi Biskupovi za jeho prácu vo funkcii
predsedu klubu počas predchádzajúcich troch rokov. Dosiahnuté úspechy futbalistov a stolných tenistov
počas jeho vedenia sú výsledkom
zodpovednosti a profesionality
práce vo vedení klubu. Pracovné
zaťaženie bolo hlavným dôvodom
žiadosti o uvoľnenie z funkcie, čomu
som musel v plnej miere vyhovieť.

Po úspešnej športovej sezóne
v roku 2013 začali naši hasiči opäť
aktívne rozvíjať svoju činnosť.

Zachovávanie kultúrneho dedičstva
a odovzdávanie ho ďalším generáciám, je významným počinom kultúrnej vyspelosti našich občanov. Zviditeľňuje kultúrne tradície našej obce
nielen v rámci regiónu Spiš, ale celého Slovenska.
Preto, veľká vďaka patrí všetkým,
ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a
realizácie prvého CD nosiča pod
vedením riaditeľky FS Štvrtočan
Slávky Bajtošovej.
KURIÉR

Ešte raz ďakujem za odvedenú prácu
a verím, že nové vedenie OŠK bude
pokračovať v nastúpenom trende a
bude úspešne reprezentovať našu
obec na poli športu.

Nezaháľali a v mesiacoch január február využili voľné chvíle na rekonštrukciu sociálnych zariadení v
požiarnej zbrojnici.
Skutočne musím vysloviť touto
cestou pochvalu našim hasičom za
aktívny prístup k zveľaďovaniu obecného majetku. Ďakujem všetkým
hasičom, ktorí venovali svoj voľný
čas tejto rekonštrukcii. Zvlášť
chcem poďakovať za odvedenú
prácu Jánovi Sagulovi, všetkým sponzorom a predsedovi DHZ Petrovi
Sanetrikovi za organizáciu prác.
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Nebezpečenstvo vzniku požiarov
Milí občania!
Jar so sebou prináša teplé a suché počasie,
počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu
požiarov v prírodnom prostredí.
Ako vyplýva zo štatistiky požiarovosti, najčastejšou príčinou vzniku požiarov je človek. Väčšina
požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti
pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri vypaľovaní suchej trávy, fajčením v prírode. Nebezpečenstvo požiarov v jarnom období počas suchého a teplého počasia stále trvá a stúpa so stúpajúcou návštevnosťou prírody.
Všetci občania sú preto povinní dodržiavať
zásady ochrany pred požiarmi najmä v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
plniť príkazy a dodržiavať zákazy na označených
miestach, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov
a stromov alebo zakladať oheň na miestach, kde
by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľovať
horľavé látky na voľnom priestranstve.
Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú
v tomto období najmä požiare v prírodnom

prostredí, ako sú požiare lesov a trávnatých
porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú seba, svoje okolie, majetok
a hlavne majetok susedov a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom,
a
preto Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Levoči upozorňuje na
rešpektovanie Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a občanov týmto vyzýva:
Nevypaľujte trávu a iné suché porasty!
Nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa
môže oheň rozšíriť!
Nefajčite v lesoch!
Na kladenie ohňa v prírode využívajte
len priestory na to určené – ohniská a
nezakladajte oheň priamo v lese!
Pri odchode ohniská dôkladne uhaste!
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stromov a zakladanie ohňa v priestoroch
alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť
k jeho rozšíreniu je možné uložiť pokutu
až do výšky 331 €, čo v súčasnej dobe
predstavuje nemalú finančnú hodnotu.
Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha
nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy
o ochrane pred požiarmi a správajte sa
v prírode zodpovedne - je predsa pre nás
a naše deti.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Levoči

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE
OZNAČOVANIE PLATIEB
Žiadame občanov, aby pri úhrade
platieb (daní a poplatkov) poštovými poukážkami alebo príkazom na
úhradu cez internetbanking uvádzali správny variabilný symbol
podľa rozhodnutia.
Neuvedením variabilného symbolu
dochádza k nesprávnej identifikácii
prijatých platieb. Ďakujeme.

Za vypaľovanie porastov bylín, kríkov,

Mesiac knihy v materskej škole
Príslovím „Kniha, najlepší priateľ človeka“ a tradíciou marca,
ako mesiaca knihy, bola v našej materskej škole zahájená akcia
s názvom „Kamarátka kniha.“ V rámci nej sa deti zapojili do
rôznych pripravených aktivít.
Námetovou hrou „Na knižnicu“ sme sa snažili pomôcť deťom
správne nadväzovať dialóg medzi sebou a zotrvať v ňom, učiť
ich spoločenskému chovaniu vo verejných priestoroch. Vyrábali sme spolu záložky do kníh, vystrihovali knižné lístky
a čitateľské preukazy, rozprávali sa o obľúbených knihách
a každá trieda si pripravila svoju vlastnú knihu. Navštívili sme aj
knižnicu v Základnej škole.
Aktivita s názvom „Putovná kniha“ spočívala v požičiavaní knihy rodičom domov a tí ju večer pred spaním čítali deťom. Na druhý deň ju priniesli späť a kniha putovala k ďalšiemu kamarátovi.
Deti z veľkej triedy, spolu s učiteľkami, pripravili krátke divadielko „O repe“ a predstavili ho všetkým deťom. Zhudobnená rozprávka o tom, ako dedko ťahal repku sa nám veľmi páčila.
Pri výrobe detského časopisu sa deti učili dodržiavať čistotu
práce i pracovného prostredia, pri otáčaní strán si precvičovali
jemnú motoriku, učili sa správne manipulovať s knihou a osvojovali si základné pravidlá práce s ňou:
1. Neber ma do špinavých rúk.
2. Neklaď ma na vlhké ani mastné miesto.
3. Neohýbaj moje rožky.
4. Nevkladaj medzi moje listy ceruzku ani pero, iba záložku.
5. Nečítaj ma pri jedení.
Mgr. Mária Bartošová

ŠTVRTOCKÝ KURIÉR
—PRÍLOHA

Základná škola Spišský Štvrtok
Nová knižnica dostáva pomaly svoj šat
V novej knižnici sa intenzívne pracuje na
elektronickej evidencii všetkých kníh. Pomaly
sa zapĺňajú poličky knihami, dorábajú sa
posledné úpravy. Knižnica už žije vlastným
životom a pripravuje pre žiakov rôzne
zaujímavé akcie.

Knižnica už privítala aj prvých
návštevníkov: deti z Materskej
školy v Spišskom Štvrtku.
Deťúrencom sa u nás páčilo.

Aj učitelia sa učia...
Na Základnej škole
v Spišskom Štvrtku sa uskutočnil tréning v inováciách pre
pedagógov základných škôl. Tréningu sa zúčastnili okrem
našich učiteľov aj učitelia z Popradu i zo Spišskej Novej
Vsi. Pod vedením tréneriek Asociácie SK a Nadácie pre
deti Slovenska pracovali učitelia na zaujímavých
interaktívnych úlohách.

Nový školský časopis
V uplynulom mesiaci uzrel svetlo sveta
nový školský časopis šKoLoViNy.
Časopis má zaujímavé rubriky: pýtame
sa , d i s k u si a , šk ol s ké s pr á v y ,
z pisateľského pera, móda — hudba, súťažíme.
Najobľúbenejšou sa stala karta výhod — ŽOLÍK.
Tú môžu žiaci využiť, keď si zabudnú domácu
úlohu alebo pomôcky.

vik

Zápis do 1. ročníka

výc
arsky

Lyži

Na zápise sa zúčastnilo 22 detí. Všetci boli
veľmi šikovní a za odmenu ich čakalo malé
LEGO a iné prekvapenia. Na
jeseň sa na nich už teší celá
škola.

Na začiatku marca sa deti druhého až ôsmeho
ročníka pustili do zdolávania lyžiarskeho
majstrovstva. Počasie lyžiarom prialo. Vďaka
podpore obce sa mohol lyžiarsky
výcvik zorganizovať za veľmi dobrú
cenu.

Výsledky školskej inšpekcie v škole
V mesiaci február sa v našej škole uskutočnila
kontrola štátnej školskej inšpekcie. Inšpekcia
sledovala výsledky v troch oblastiach:
Riadenie školy — hodnotenie: 2
Podmienky výchovy a vzdelávania —
hodnotenie: 2
Úroveň vyučovania — hodnotenie: 2
Výsledky nás veľmi tešia a naštartovali nás do
ďalšej práce.
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Červený deň —
Mikuláša sme privítali záplavou červeného
oblečenia. Na víťazov čakalo sladké prekvapenie. Do
súťaže sa zapojili aj zamestnanci školy.
Modrý deň — medzinárodný deň vody. Okrem
ekologických aktivít sme si ho pripomenuli aj
modrým oblečením.
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Kultúra v obci

Žena roka 2013
Pri
príležitosti
Medzinárodného
dňa
žien,
okres
Levoča
a okresná Únia žien
v Levoči, vyhlásili súťaž
„ŽENA ROKA 2013“
okresu Levoča.
Medzi ocenenými bola aj
pani Marta Mlynárová,
ktorú
za
rozvoj
k u l t ú r n e h o
a
spoločenského
života
nominovala obec a MO
Matice slovenskej.
V. Lesičková, predseda MOMS

Detská folklórna skupina
NEZÁBUDKA - nositeľka
zvykov a obyčajov.
Kde sú dospelí, tam sú aj deti,
ktoré sa od nich učia: správať,
vystupovať, kresliť, pracovať,
ba aj spievať a tancovať.
Aj v detskej folklórnej skupine NEZÁBUDKA sa učia od
svojich mám, starých mám, ba
aj od folklórnej skupiny Štvrtočan, aby nikdy nezabudli na
piesne, tance, zvyky a obyčaje
našich predkov.
Zo zvykoslovia sú to: Jašľičkovaňe na viľiju, kde chlapci obchádzajú príbytky s Jašľičkovou
hrou. Paľeňe šmertki na šmertnu
ňedzeľu, kde sa dievčatá lúčia
so zimou, Stridže dni na Luciu
a Mikolaj. Tieto zvykoslovia
udržiavame v pamäti už od
roku 1994, čiže 20 rokov.

Nacvičili sme aj rôzne pásma:
Priadky, Na Viľiju, Majáles, Rucaňe venečkoch, Dožinky,
Stavaňe maja, Fašengi s pochovávaním basy,
kde sa deti hrajú na dospelých a napodobňujú ich. V najnovších pásmach: Podzme še hrac za koscel
(2012), Haš, hušički, haš. (2013)

- tam už vystupujú deti s ich
hrami, riekankami, vyčítankami.
S týmito pásmami sa deti prezentujú nielen doma, ale
aj v okolitých obciach a mestách, na rôznych kultúrnych
podujatiach.
V. Lesičková, predseda MOMS

Štvrtočan nahral prvé CD
Naša FS ŠTVRTOČAN s doprovodom ľudovej hudby Železiar
nahrala svoj prvý CD nosič
„Ej, dze hraju, tam hraju ...“
K oceneniu
BLAHOŽELÁME

Zachovávanie folklórnych tradícií
v obci Spišský Štvrtok si pamätajú
obyvatelia približne od roku
1970. Poznatky a zozbierané
materiály sme využili k nahratiu
nášho prvého CD, ktoré sme

pripravovali dva roky. Piesne
pochádzajú z obce Spišský Štvrtok a blízkeho okolia. Zdrojom
niektorých piesní boli aj nahrávky, ktoré vlastnia naši členovia a
tiež starší občania našej obce.
Náš CD nosič sme uviedli na
„Slávnostnom plese“ 22.02.2014,
kde ho pokrstil redaktor rádia
Regina Mgr. Milan Rendoš spolu

so starostom obce Ing. Jánom
Grešom.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa
aktívne zapájali a zapájajú do
prezentovania a šírenia zvykov.
V našej obci máme ešte stále
obyvateľov, ktorí si pamätajú
tradície a piesne, ktoré sa udržiavali počas roka. Hoci im pribúdajú roky, nezanevreli na
svoje poslanie – zachovať to
najcennejšie – pôvodnosť piesne, reči, kroja a odovzdávať to
ďalším generáciám.
Náš CD nosič si môžete zakúpiť
na Obecnom úrade v Spišskom
Štvrtku.
Slávka Bajtošová vedúca FS

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

ROČNÍK

VIII,

ČÍSLO

1

STRANA

7

Harmonogram domácich zápasov:

Športové okienko
Milí futbaloví fanúšikovia, Obecný športový klub prešiel v decembri 2013 významnými zmenami vo vedení aj organizácii klubu. Predsedom klubu sa stal Ladislav
Bajtoš a podpredsedom Milan Knapík. Zmeny nastali aj v A mužstve - zo Spišskej
Novej Vsi sa vrátil Rasťo Gibala, z Kuriman Pavol Kacvinský a z Janoviec Marcel
Brunovský. Celé mužstvo sa omladilo. Pod vedením predsedu a zároveň trénera
Ladislava Bajtoša sa mužstvo v jarnej príprave stretlo v prípravných zápasoch
s Harichovcami (3:2), s Huncovcami (3:2), s Hozelcom (3:0), Hrabušicami (5:2) a s
Dravcami (7:2). Na začiatku jarnej časti súťaže sme v Batizovciach domácim podľahli 4:1 a v Ľubici 1:0.
Ako predseda klubu chcem aj niečo dokázať, nielen o tom hovoriť. V spolupráci
s obcou sme začali rekonštrukciu futbalového ihriska, ako aj budovy šatne. Vymenilo sa vodovodné potrubie, opravilo sa elektrické vedenie a hosťovská sprcha. Zakúpili sa nové dresy. Chcem sa poďakovať Antonovi Lesičkovi za jeho prácu pri
rekonštrukcii vodovodných rozvodov, sponzorom a všetkým športovcom, ktorí sa
zúčastnili pri úpravách priestorov budovy ihriska OŠK.
Čo nás ešte čaká? Výmena vchodových dverí, okien, vymaľovanie interiéru aj exteriéru a zavlažovanie ihriska. V lete plánujeme zorganizovať, v spolupráci s deťmi,
mládežou, rodičmi a obecným úradom, športový deň so skvelým programom. No
a samozrejme nás čaká jarná časť súťaže na ktorú vás srdečne pozývame.

A mužstvo
13.04. o 16:00 hod. Spišský Štvrtok : Hôrka
20.04. o 16:30 hod. Spišský Štvrtok : Stráže
04.05. o 17:00 hod. Spišský Štvrtok : Vernár
18.05. o 17:30 hod. Spišský Štvrtok : Vikartovce
01.06. o 17:30 hod. Spišský Štvrtok : Liptovská Teplička
15.06. o 17:30 hod. Spišský Štvrtok : Lučivná
Dorast :
19.04. o 10:00 hod. Spišský Štvrtok :Vlkovce
03.05 o 15:30 hod. Spišský Štvrtok : Mlynčeky
17.05. o 16:00 hod. Spišský Štvrtok : Toporec
31.05. o 16:00 hod. Spišský Štvrtok : Matiašovce
14.06 o 16:30 hod. Spišský Štvrtok : Veľká Lomnica
Žiaci:
05.04. o 11:00 hod. Spišský Štvrtok : Spišská Stará Ves
12.04. o 11:00 hod. Spišský Štvrtok : Vikartovce
26.04. o 11:30 hod. Spišský Štvrtok : Hôrka
10.05. o 12:00 hod. Spišský Štvrtok :Hranovnica
24.05. o 12:30 hod. Spišský Štvrtok : Kravany
07.06. o 13:00 hod. Spišský Štvrtok : Slovenská Ves

Ladislav Bajtoš, predseda OŠK

A je po sezóne

„HK Spišský Štvrtok je ozdobou súťaže“

Hokejový klub fungoval pol roka a hneď sme založili aj Spišskú amatérsku hokejovú ligu. V prvej
sezóne štartovalo 7 mužstiev a od októbra do
marca sa odohralo 21 kôl základnej časti.
S rozdielom 7 bodov ju vyhral HK Spišský Štvrtok.
Následne sa 30. marca 2014 odohral záverečný
turnaj (Play-Off), v ktorom sa rozhodlo o víťazovi
putovnej trofeje. Pravidlá súťaže a výsledky je
možné si pozrieť aj na internetovej stránke
www.sahl.webnode.sk.
Vďaka priaznivým ohlasom mesta Spišská Nová
Ves a okolia sa v nasledujúcej sezóne liga rozšíri
o 3 družstvá.
Naše výsledky v Play-Off:
Semifinále: HK Spišský Štvrtok - Profesionáli 6:2; Dutko, Brincko
(Olejnik), Olejnik (Zalibera), Olejnik, Jeleň (Fulka), Jeleň (Fulka).
Finále: HK Spišský Štvrtok - SKV Aligators 1:2; Dutko
Zostava: Gonda - Zalibera, Dunajčan, Kežmarský, Jeleň, Zummer Sagula, Brincko, Olejnik, Fulka, Petrovič, Dutko, Toporcer. Tréner:
Čeklovský
Krátka reportáž z finálového zápasu:
Od prvej minúty udávali Štvrtočania tempo hry, ale obe obrany nepúšťali súpera do vyložených šancí. Aligátori strelili góly z prečíslenia
a v závere Dutko z trestného strieľania. Bol to taktický boj a vyhral
ten, kto mal viac športového šťastia. Zápas sledovalo z tribúny takmer 200 divákov a my sme to hrali pre nich. Spravili nám nádhernú
atmosféru a vďaka nim máme motiváciu o rok vyhrať !

Víťazný tím
súťaže.“
T. Čeklovský (manažér HK): „Pre nás je víťazstvom náš fanúšik, pozrite sa hore na tribúnu".
R. Zalibera (kapitán HK): „Máme na čom pracovať v budúcej sezóne.“
Na záver
Okrem amatérskej ligy sa v marci 2014 družstvo zúčastnilo aj turnajov v Rožňave a v Gelnici. Cieľom bolo dať priestor aj novým hráčom. Oba turnaje sme vyhrali.
Nás teraz čaká zaslúžený oddych a už od mája začíname letnú prípravu. Pre deti, mládež i dospelých v obci pripravujeme v lete športové
hry a v zime obecný hokejový turnaj, detský hokejový turnaj
a karneval na ľade.

Ohlasy po finálovom zápase:

A ako rozlúčku so sezónou pripravujeme pre vás zábavu, ktorá sa
uskutoční 25. apríla 2014. Všetci ste srdečne vítaní!

M. Buchla: (predseda SAHL): „Aj taký je niekedy šport."
J. Petruška (novinár, vedúci ZŠ): „HK Spišský Štvrtok je ozdobou

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom !
Mgr. Tomáš Čeklovský, manažér klubu

Výsledky I. kola voľby prezidenta SR
za obec Spišský Štvrtok - 15. marec 2014

Výsledky II. kola voľby prezidenta SR
za obec Spišský Štvrtok - 29. marec 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov

1841

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov

1833

Počet zúčastnených voličov

626

Počet zúčastnených voličov

762

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

616

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

755

Volebná účasť

34 %

Volebná účasť

42

Počet platných hlasov odovzdaných kandidátom

Počet platných hlasov odovzdaných kandidátom

1.

Bárdos Gyula

2

1.

Fico Robert, doc. JUDr., CSc.

232

2.

Behýl Jozef, Mgr.

2

2.

Kiska Andrej, Ing.

523

3

Čarnogurský Ján, JUDr.

8

4.

Fico Róbert, doc. JUDr., CSc.

5.

Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS

3

6.

Hrušovský Pavol, JUDr.

34

Počet obyvateľov

7.

Jurišta Ján, PhDr.

1

8.

Kiska Andrej, Ing.

9.

Obecná štatistika k 31.12.2013

118

SPOLU

Muži

Ženy

2499

1234

1265

Narodení

29

14

15

247

Zosnulí

24

14

10

Kňažko Milan

46

Prisťahovaní

28

9

19

10. Martinčko Stanislav

2

Odsťahovaní

38

17

21

11. Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.

3

Najstarší obyvatelia

12. Mezenská Helena, Mgr.

18

Mária Magutová

93 rokov

13. Procházka Radoslav, JUDr., PhD.

132

Štefan Toporcer

90 rokov

Priemerný vek

35 rokov

14. Šimko Jozef, JUDr.

0

Spoločenská rubrika
Dalibor Gabčo

NAŠE RADY
ROZŠÍRILI

Samuel Hreus

Január — marec

Daniela Kandrová

OPUSTILI NÁS

Oskar Kollárik

Emil Bajtoš

Erika Kroščenová
Jasmína Mirgová
Jakub Orlovský

Rudolf Kroščen
Štefan Oravec

Melánia Slaninová

Ondrej Petrovič

Sofia Šandorová

Anton Semko

BLAHOŽELALI SME

70 rokov

Ľudmila Javorská
Anna Stašová

89 rokov

Ján Slanina

88 rokov

Mária Lesňáková

85 rokov

Ján Bajtoš

Anna Duľová

Štefan Greš

Ján Lesičko

Helena Garčárová

Koloman Mirga

Alžbeta Mirgová

Dušan Toporcer

Mária Šoltisová

Marián Zvalený

80 rokov
75 rokov

60 rokov Emília Bajtošová

Mária Žilková

Oznamy správcu dane
Obec Spišský Štvrtok, oznamuje daňovníkom, že
daň z nehnuteľnosti zostáva v roku 2014 nezmenená. Platí VZN č. 7/2012 o miestnych daniach
na území obce Spišský Štvrtok, v ktorom je určený
daňovník, predmet dane a stanovené sadzby za
pozemky, stavby a byty. Daň vyrubuje správca dane
podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho
obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím (vrátane dane za psa).
Poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa taktiež nezmenil. Podľa
VZN č. 8/2012 je poplatok pre občanov vo výške
13,65 € za osobu a rok, pre poplatníkov, ktorí
využívajú množstvový zber (FO - podnikatelia
a PO) je sadzba 0,015280 € za liter odpadu.
Upozorňujeme poplatníkov, ktorí si uplatňujú v roku 2014 oslobodenie od poplatku na
povinnosť predložiť potvrdenie vydané
v roku 2014 o tom, že sa viac ako 90 dní v
zdaňovacom období v obci nezdržiavajú.
Platenie miestnych daní – povoľujú sa dve
splátky splatné v lehotách určených správcom dane
v rozhodnutí a to do 02.06.2014 a do 30.09.2014.
Miestne dane môžete zaplatiť v hotovosti na obecnom úrade alebo bezhotovostným prevodom na
účet obce uvedený v rozhodnutí. Rozhodnutia
budú daňovníkom doručované do vlastných rúk
v najbližších dňoch.
Janka Jurčová

Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok
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