Informačný občasník obce Spišský Štvrtok

ročník I. číslo 2/2007

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.
Radostné a pokojné prežitie
sviatkov
praje starosta obce, poslanci
a kolektív zamestnancov obce.
Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa Vám na sklonku roku 2007 touto cestou osobne prihovoril. Tento rok z hľadiska príjmov do
rozpočtu obce bol prelomový, pretože Slovenská republika v tomto roku vstúpila do nového programovacieho obdobia
2007 – 2013 na čerpanie finančných dotácií zo zdrojov Európskej únie. Aby sme toto nastávajúce obdobie využili čo
najefektívnejšie, musia sa volené orgány obce – starosta a obecné zastupiteľstvo chovať tak, ako múdre panny
v podobenstve zo Svätého písma, keď išli čakať na ženícha. Všetko svoje úsilie musíme nasmerovať na kvalitnú
prípravu projektových dokumentácií na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a ich následnú realizáciu,
musíme využiť všetky možnosti, ktoré nám toto obdobie prináša s cieľom zlepšenia kvality života všetkých obyvateľov
našej obce. Prajem si, aby sa tento informačný občasník, ktorého vydávanie sme v roku 2007 obnovili, stal zrkadlom
práce starostu a obecného zastupiteľstva, zdrojom informácií pre Vás a v neposlednom rade aj komunikačným
prostriedkom s Vami.
Štefan Bajtoš, starosta obce

Výzva na
predkladanie ponúk
Obec Spišský Štvrtok vyzýva
podnikateľské subjekty obce na
predloženie ponuky na uloženie
obrubníkov na ul. Záhradnej
a Družstevnej.
Termín
na
predkladanie ponúk je do 14.
januára 2008. Bližšie informácie
žiadajte na obecnom úrade.

Oznámenie poberateľom príspevku na bývanie
Obecný úrad oznamuje občanom našej obce – poberateľom príspevku na bývanie,
že podľa §13, zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, príspevok na
bývanie patrí občanom v hmotnej núdzi za predpokladu splnenia podmienok
nároku na dávku. Podmienkou na vyplatenie príspevku na bývanie je okrem
preukázania vlastníckeho alebo nájomného vzťahu úhrada všetkých nákladov
spojených s bývaním. Za náklady spojené s bývaním sa okrem nájomného a dane
z nehnuteľností považuje aj úhrada nákladov za vývoz komunálneho odpadu
a úhrada energií a vody v spoločných priestoroch v nájomných bytoch.
Občanom, ktorí sú poberateľmi príspevku na bývanie a do dátumu najbližšieho
prehodnotenia nároku na príspevok nebudú mať vyrovnané dlhy voči obci, bude
dávka z a s t a v e n á . V budúcom čísle Štvrtockého kuriéra zverejníme mená
neplatičov obce, ktorí s obcou nebudú mať dohodnutý splátkový kalendár.

Životu je možné porozumiet’ len dozadu, ale žit’ sa musí dopredu. (Kierkegaard)

Verejný život obce
Zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
OZ na svojom 2. mimoriadnom zasadnutí
19. októbra 2007 schválilo:
•
•

dohodu o uzavretí partnerskej spolupráce
medzi obcou Spišský Štvrtok na Slovensku
a obcou Siepraw v Poľsku,
zakúpenie 2 ks. kanalizačných rúr na
odstránenie havarijného stavu na ul. Obrancov
mieru.

OZ na svojom 7. riadnom zasadnutí
12. novembra 2007 schválilo:
•
•

úpravu rozpočtu na rok 2007 v položke
výdavky na školskú jedáleň a príjmy
z podielových daní,
poskytovanie stravy v školskej jedálni pre
cudzích stravníkov.

OZ na svojom 8. riadnom zasadnutí
11. decembra 2007 schválilo:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

urbanistickú štúdiu – „Integrovaný dopravný
uzol a historické jadro“
žiadosť obce o zaradenie tejto štúdie do plánu
rozvoja a výstavby cestných sietí pre Obvodný
úrad pre cestnú dopravu a komunikácie v
Poprade,
úpravu rozpočtu na rok 2007,
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2008,
vzalo na vedomie odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2008 – 2010
viacročný rozpočet na roky 2008 – 2010
a rozvojový program obce na roky 2008 -2010
VZN č. 2/2007 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
dodatok č. 7 ku VZN obce za poskytované
služby obcou Spišský Štvrtok,
ročnú odmenu starostovi obce vo výške 10%
zo zákonom ustanovených platov,
ročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo
výške 10% zo zákonom ustanovených platov,
zahraničnú pracovnú cestu do Gminy Siepraw
v Poľsku – podpis zmluvy o spolupráci.

Odpad a problematika čiernych skládok v obci
Donedávna sme žili v ilúzii, že všetko možno vyhodiť. Mnohí verili, že môžu vyhadzovať akokoľvek veľa a
čokoľvek, stačí ak trafia do odpadovej nádoby. Vždy to predsa "zmizne". V skutočnosti žiadne "zmizne" neexistuje a
problémy len začínajú. Tieto bezstarostné, krátkozraké časy končia. Vševyhadzujúci systém sa nezdal problémom,
pokiaľ bola priemyselná revolúcia mladá, zásoby surovín veľké, voda, vzduch, pôda čisté a ľudí mnohokrát menej ako
dnes. Nemôžeme súčasne plytvať a chcieť dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu, jesť zdravé potraviny a zachovať
zdravú prírodu pre potomkov. Mali by sme vo vlastnom záujme a záujme blížnych šetriť prírodné zdroje a produkovať
čo najmenej odpadov.
Množstvo odpadov v priemyselných krajinách neustále narastá. Domácnosti v našej obci v r. 2005
vyprodukovali 288 ton odpadov, v roku 2006 to bolo 227 ton a v roku 2007 - 282 ton odpadov. Na jedného obyvateľa
obce tak pripadlo v roku 2007 asi 620 kg odpadu za rok.
V súlade so zákonom o odpadoch sa v našej obci realizuje separovaný zber odpadov, pričom sa zbierajú všetky
zložky KO. Povinnosťou občanov je odpad triediť. Napriek tomu, že občania majú možnosť odovzdávať všetky druhy
odpadov, sú medzi nami aj takí, ktorým nezáleží na kvalite nášho životného prostredia, odpad netriedia a neváhajú
vyvážať odpad do okolia obce, znečisťovať lesy, potoky a rôzne verejné priestranstvá v katastri obce a takto vytvárať
„čierne“ skládky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie najmä tým, že je tu ukladaný odpad rôzneho charakteru a
pôvodu. Od roku 2001 poskytuje zákon o odpadoch starostom obcí nové kompetencie voči občanom, ktorí takéto
skládky vytvárajú a veľmi významným počinom z hľadiska likvidácie takýchto objektov bolo zaradenie
„Neoprávneného nakladania s odpadmi“ v Trestnom zákone platnom od 1.1.2006 medzi trestné činy.
Ak teda ktokoľvek umiestňuje odpad v rozpore s § 18 a § 39 zákona o odpadoch, bez ohľadu na stupeň
ochrany územia, dopúšťa sa protiprávneho konania na úseku odpadového hospodárstva. Ak sa takéhoto konania dopustí
fyzická osoba, obec jej môže uložiť pokutu. Súčasne s pokutou môže orgán odpadového hospodárstva uložiť aj
vykonanie opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak sa zistí osoba zodpovedná za nedovolené
umiestnenie odpadu, obec bude vyvodzovať z takéhoto konania dôsledky a zároveň zverejní mená osôb zodpovedných
za znečisťovanie nášho spoločného životného prostredia.
Obec nemá na likvidáciu nelegálnych skládok odpadov finančné prostriedky. Poplatok za komunálny odpad,
ktorý sa v obci vyberie, pokrýva len 55% všetkých nákladov súvisiacich so zberom a zneškodňovaním odpadov.
Politikou obce je nezvyšovať tieto poplatky, ale ak sa náklady obce v súvislosti s odpadmi budú zvyšovať aj o náklady
spojené s likvidáciou čiernych skládok, obecné zastupiteľstvo sa bude musieť touto problematikou zaoberať.
E.B.

Zabudni sám na seba, potom si t’a svet zapamätá. (Jack London)

Kultúra a šport v obci
Z činnosti MO Matice slovenskej v Spišskom Štvrtku

Ochotne s ochotníkmi

Stridžie dni
Zimné obdobie, v ktorom noc „prevládla“ deň sa považovalo za čas zvýšenej
aktivity nečistých síl. Táto predstava sa neskôr zredukovala na povery
o škodlivej činnosti stríg, ktoré sa snažili uškodiť nielen statku, ale aj ľuďom.
Ako osvedčené prostriedky ochrany sa považovali hlávky cesnaku alebo cibuľa
a symboly kríža. Stridžie dni trvali od Kataríny (25. novembra) do Tomáša (21.
decembra).
Katarína
Prvým zo série dní,
v ktorých sa mohli
robiť rôzne čary, bol
deň sv. Kataríny.
Podľa tradícií ľudia
v tento
deň
jedli
cesnak a robili ním
kríže na dverách, aby
boli chránení pred
strigami. S Katarínou
súvisela povera, že
v dome, ktorý v tento
deň ako prvá navštívi
žena, sa bude po celý
rok rozbíjať riad. Dávnu históriu majú katarínske tanečné zábavy, ktoré boli
veľmi obľúbené, pretože v období adventu (štyri týždne pred Vianocami) bolo
prísne zakázané organizovať akékoľvek zábavy.
Hovorilo sa, že Katarína zaviera muziku a berie hudcom husle.
Aj naša folklórna skupina ŠTVRTOČAN tohto roku na Katarínu obnovila
štvrtocké zvykoslovia. Uskutočnila katarínsku zábavu pre verejnosť, kde
predviedla a aj pripomenula, ako to bolo na Katarínu kedysi. Myslím si, že čo
sme ukázať a obnoviť na Katarínu chceli, sa nám podarilo a teším sa na ďalšie
podujatia pri obnove zvykoslovia a obyčajov v Spišskom Štvrtku.
Dedičstvo zachovaj nám pane
Pod názvom DEDIČSTVO sa 11. novembra 2007 v Levoči uskutočnil II.
ročník prehliadky zachovania kultúrnych a ľudových tradícií v rodinách.
Prehliadka sa niesla v znamení stretnutia rodín, v ktorých starí rodičia, ale aj
rodičia odovzdávajú svojim potomkom krásu ľudovej piesne, slova, zručnosti
pernikárov, košikárov a výroby kraslíc. Našu MO reprezentovali p. František
Gaj s vnučkou Katarínou v hre na fujare a harmonike a pani Emília Guzová
s vnučkou Luciou v pečení a zdobení perníkov.
Pozvanie
Členovia folklórnej skupiny ŠTVRTOČAN pozývajú ľudí, ktorým nie sú
cudzie ľudové zvyky a tradície a radi by pôsobili v našej skupine, aby prišli
medzi nás.
V. Lesičková, predseda MOMS v Spišskom Štvrtku

Dňa 28. októbra a 11. novembra
2007 sa v Bijacovciach a Nižných
Repašoch uskutočnila prehliadke
tanečných
a divadelných
ochotníckych súborov
pod
názvom ,,Ochotne s ochotníkmi.“
Našu
obec
reprezentovali
a prehliadky sa zúčastnili členovia
klubu Rytierikov. Akcia bola
podporená
Prešovským
samosprávnym krajom z dotácie
poskytnutej NEFO PSK.
Členovia
klubu
Rytierikov
vyslovujú poďakovanie
Obci
Spišský Štvrtok a sponzorom za
poskytnuté finančné prostriedky,
vďaka ktorým sa týchto prehliadok
mohli
zúčastniť
a úspešne
reprezentovať našu obec.
M.V.

Divadelné predstavenie
V sobotu 24. novembra 2007 sme v kinosále kultúrneho domu hostili známu
osobnosť divadelného umenia, herečku pani Milku Zimkovú. Divadelné
predstavenie tejto jedinečnej slovenskej herečky, Čas kikiríkania a Neveľo nas
idze, neveľo nam treba, si prišli pozrieť nielen naši občania, ale i jej
obdivovatelia z najbližšieho okolia.
Vynikajúci herecký výkon sme ocenili nielen búrlivým potleskom, ďakovným
slovom, ale tiež spoločným posedením na Katarínskej zábave, ktorú v ten istý
deň pripravili členky Klubu žien MO Matice slovenskej. Pani Milka Zimková
navštívila našu obec po prvý krát, jej prianím bolo opäť nás niekedy
v budúcnosti navštíviť.
So slovami vďačnosti a pozvaním do našej obce sme sa s touto známou
osobnosťou slovenskej kultúry rozlúčili.
M.V

MIKULÁŠ
2007
Sviatok svätého
Mikuláša je sviatkom najmä detí,
ktoré ho s napätím každoročne
očakávajú. 6. decembra t.r. prišiel
sv. Mikuláš aj medzi deti našej
obce.
Už od rána prebiehali prípravy
v kultúrnom dome, v ktorom sme
ho
chceli privítať. Najväčšiu
radosť však prejavovali deti klubu
Rytierikov a Matice slovenskej.
Pripravili kultúrny program pod
názvom ,, Prekvapenie pre
Mikuláša,“ s ktorým chceli potešiť
širokú verejnosť.
Svoje prvé vystúpenie začali
o 10°° hod. ráno pre deti
z materskej školy a žiakov I.
stupňa ZŠ. Potom nasledovalo
vystúpenie pre II. stupeň žiakov ZŠ
a o 13°° hod. na stretnutie
s Mikulášom
prišli
naši
spoluobčania z DSS.
Všetci sme sa však
tešili na
večerné stretnutie s Mikulášom,
ktoré začalo vo farskom kostole,
kde Mikuláš po sv. omši malú
pozornosť odovzdal nielen deťom,
ale všetkým prítomným. Spoločne
s Mikulášom sme sa vrátili do
kultúrneho domu , kde sa
uskutočnil kultúrny program pre
širokú verejnosť.
M.V.

Umenie nie je chlebom, ale vínom života. (Paul)

Spoločenská rubrika október – december 2007
STALO SA V OBCI
OKTÓBER
1952 – Vznik Zboru pre občianske
záležitosti obce Spišský Štvrtok
1999 – Brigáda poslancov
a zamestnancov obce pri skrášľovaní
verejných priestranstiev
NOVEMBER
1977 – Otvorenie zdravotného
strediska v priestoroch požiarnej
zbrojnice
1996 – Slávnostné utvorenie Domu
nádeje
1997 – Splynofikovanie obce
2004 – Slovenskom sa prehnala
víchrica, ktorá zasiahla aj našu obec,
ale najmä spustošila Vysoké Tatry
DECEMBER
1975 – Slávnostné otvorenie
kultúrneho domu
1977 – Slávnostné otvorenie
požiarnej zbrojnice
1994 – Založenie klubu pre deti
a mládež „Rytierikovia“

PRIPRAVUJEME:
24.12.2007 – Vianočné koledy
v podaní členov MOMS si môžete
vypočuť v kostole na polnočnej sv.
omši
január 2008 - Stretnutie jubilantov
s predstaviteľmi obce
február 2008 – Poľovnícky ples
Medzinárodný deň chorých –
stretnutie
starých
a chorých
spoluobčanov s predstaviteľmi obce

NARODILI SA:
Michal Jendrál

JUBILEUM
OSLÁVILI:
Alžbeta Petreková
Anna Gajová
Emília Šariská
Alžbeta Mirgová
Paulína Žigová
Terézia Bajtošová
Ján Bajtoš
Katarína Hricová
Mária Dunčková
Štefan Greš
Mária Vrončová
Ondrej Petrovič
Mária Petrovičová
Paulína Lesičková
Mária Bajtošová
Štefan Slavkovský
Jozef Bajtoš
Štefan Toporcer
Katarína Žilková
Katarína Hradiská
Mária Magutová
Mária Toporcerová
Martin Toporcer

OZNAMY:
60
65
65
65
70
75
75
80
80
81
81
81
81
81
82
84
84
84
84
85
87
88
91

Všetkým
jubilantom
k vzácnym
životným
jubileám
srdečne blahoželáme!

UZAVRELI
MANŽELSTVO:
.
Ing. Stanislav Šveda
a Marta Zavadová
Ing. Marek Žuffa
a Ing. Alexandra Bajtošová
Marek Gabčo a Lenka Mirgová

Nina Slaninová

Silvester Čonka
a Zuzana Kroščenová

OPUSTILI NÁS:
Ján Garčár

1935

Michal Vitko

1926

Marián Kušion
a Bc. Michaela Glevaňáková

Srdečne blahoželáme!

Stránkové
hodiny
obecného úradu
Pondelok
Streda
Piatok

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

Otváracie hodiny knižnice:
Pondelok
13,00 – 17,30
Streda
13,00 – 17,30
Piatok
13,00 – 17,30
Separovaný zber
07.01.2008 – sklo
14.01.2008 – plasty, kovy, VKM
11.02.2008 – plasty, kovy, VKM
25.02.2008 – papier
03.03.2008 – sklo
10.03.2008 – plasty, kovy, VKM
Vážení občania.
Spolu
s
týmto
vydaním
Štvrtockého kuriéra sa do Vašich
domácností dostáva
kalendár
zvozu separovaných zložiek KO na
rok 2008. Od 1.1.2008 dochádza
k zvýšeniu
hustoty
zberu
vyseparovaného odpadu
takto:
sklo a papier – intenzita zberu
každý mesiac, striedavo sklo a
papier
plasty, kovy, VKM (tetrapaky) –
intenzita zberu mesačná. Tu
dochádza ku zmene zvozu, keď ku
plastom a kovom sa pridáva nová
zložka separovaného odpadu, a to
tetrapakové obaly, ktoré sa doteraz
zbierali spolu s papierom.

Obecný
úrad
hľadá
záujemcov
o poskytovanie
opatrovateľskej služby pre
našich občanov. Záujemcovia
dostanú bližšie informácie na
obecnom
úrade,
alebo
telefonicky na t.č. 45 98 222.
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