Informačný občasník obce Spišský Štvrtok

ročník IV. číslo 1/2010

VEĽKONOČNÉ SVIATKY
Niekedy sa stáva, že oslavujeme určité sviatky a dodržiavame rôzne rituály bez toho,
aby sme vedeli, prečo. Sme vtiahnutí hlboko do ich rutiny a nikto sa už ani
nepozastaví nad tým, aký majú pôvod. Pozrime sa teda, ako to bolo s celosvetovo
uznávaným sviatkom, akým je Veľký piatok či Veľká noc. Ako vznikla Veľká noc?
Aby sme videli pravé korene tohto sviatku, ako ho poznáme dnes, musíme sa vrátiť
do minulosti hlbšie než dvetisíc rokov. Musíme ísť do starého Izraela, do čias
Mojžiša, keď bol prvýkrát ustanovený a ustálený sviatok pesach, čo znamená
„preskočenie Jahveho“ (Boha všemohúceho). Tento sviatok sa viaže k významným
dejinným udalostiam, ktoré sa v tých časoch odohrali. Slávny sviatok „bitnej obete“
a „nekvasených chlebov“, nazývaný pesach alebo pascha bol znakom toho, že Izrael
si ctí Boha za to, že jeho ľud vyviedol z egyptskej zeme a za to, že anjel smrti
„preskočil“ každý dom natretý krvou obetovaného baránka. Ale ako súvisí Veľký
piatok, keď bol ukrižovaný Ježiš, so židovským sviatkom pesach, či pohanskými
sviatkami jari?
V Biblii je napísané, že Mesiáš bol mučený v čase sviatku pesach. To, že jeho smrť
zapadla práve do času sviatku, keď bol zabitý obetný baránok, nebola žiadna
náhoda. Stalo sa to práve vtedy preto, aby sa potvrdilo Ježišovo poslanie byť
skutočným obetným baránkom, ktorý zachránil človeka od smrti.
Napriek týmto súvislostiam sa kresťanstvo v prvých storočiach svojej existencie
snažilo o oddelenie a osamostatnenie od pôvodného židovského učenia. A tak
kresťanskí vodcovia nechali splynúť oslavu Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstania
do festivalu jari, ktorý bol v tých časoch populárnejší; teda sviatku Veľkej noci, v
niektorých krajinách nazývanej podľa jarnej bohyne plodnosti – Ištar. Vzhľadom na
to, že staré pohanské tradície a zvyky spojené s oslavou jarnej rovnodennosti boli
hlboko vžité a veľmi obľúbené, došlo napokon k splynutiu všetkých troch sviatkov –
kresťanského, židovského aj pohanského.
A tak paradoxne Veľký piatok je vyslovene kresťanským sviatkom, zatiaľ čo názov
Veľká noc, ako i veľkonočné vajíčka a zajačiky majú korene v oslavách venovaných
bohyni plodnosti a typické symboly baranček a koláč – sú spomienkou na
starozákonné židovské sviatky.
(zdroj: www.referaty.sk)
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Verejný život obce
Ako ďalej, alebo rozvoj našej obce (VII.)
Rekonštrukcia základnej školy. Rekonštrukcia
základnej školy sa blíži k záveru, pred ukončením
je stavba oplotenia. Začali sme kolaudačné
konanie, ktoré by podľa harmonogramu prác malo
byť ukončené do konca apríla. Čo sa týka
vnútorného vybavenia ukončuje sa aj zariaďovanie
jazykového laboratória a fyzikálno – chemickej
učebne. Môžeme skonštatovať, že už by nič
nemalo zabrániť tomu, aby bol celý projekt
ukončený do júna 2010, vrátane finančného
vysporiadania.
Kanalizácia a dostavba ČOV. Pred ukončením
sú práce na stavbe 1. etapy. Jej súčasťou je
výstavba kanalizácie na časti ulice Osloboditeľov
pri poľnohospodárskom družstve a výstavba
prečerpávacej stanice v lokalite Ku Kremni, ktorá výtlačným potrubím napojí časť obce s vybudovanou kanalizáciou na
ul. Sadovej, Poľnej a Ku Kremni na existujúcu čističku odpadových vôd. Na stavbu 4. etapy, ktorej finančné krytie
máme zabezpečené, prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Za nami je otváranie obálok s ponukami
uchádzačov, jeho výsledok však podlieha kontrolnému procesu MVRR SR. Po jeho kontrole bude víťaz súťaže
zverejnený vo Vestníku VO a už nič nebude brániť tomu aby sme mohli začať realizáciu aj tejto stavby, ktorá zahŕňa
kanalizáciu na uliciach Obrancov mieru, Námestie slobody, Záhradná, Partizánska, Jarná, Krátka, Tatranská a časti ulíc
Osloboditeľov, Poľnej a Sadovej. Súčasťou tejto etapy je aj rozšírenie kapacity ČOV.
Príprava lokalít pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV). Tak ako sme sľúbili, aj tu sa veci pohli. Začali sa práce na
prekládke vysokého napätia a na NN rozvodoch elektrickej energie k jednotlivým stavebným pozemkom v lokalite
Majerická cesta. Výstavba ostatných inžinierskych sietí (voda, plyn) bude závisieť od počtu vydaných stavebných
povolení a od prevádzkovateľov týchto sietí. Výstavba kanalizácie a miestnych komunikácií, ktoré sú projekčne
pripravené, bude na pleciach obce, čo bude finančne veľmi náročné a obec bude musieť hľadať zdroje na ich výstavbu
v budúcich rozpočtových rokoch.
Revitalizácie centrálnej zóny. Revitalizáciu centrálnej zóny sme začali verejným obstarávaním na dodávateľa stavby,
ktoré ešte nie je ukončené. Zmluva s poskytovateľom pomoci bude podpísaná po ukončení obstarávania.
Predpokladáme začatie prác najskôr na jeseň t.r. Pre pripomenutie rekonštruovať sa bude centrum obce - ulice
Obrancov mieru po park, Námestie slobody a Školská, vybudované by mali byť aj chodníky okolo týchto ciest. Ďalšou
aktivitou je rekonštrukcia parku vrátane parkového mobiliáru, verejného priestranstva pred obecným úradom, zelené
plochy pod kostolom, verejné osvetlenie.
Ostatné projekty - Rekonštrukcia zdravotného strediska - z prostriedkov dotácie MP SR budú prevedené práce na
objekte požiarnej zbrojnice a zdravotného strediska – výmena okien, vchodových dverí a strešnej krytiny. Dňa
22.03.2010 bolo ukončené výberové konanie na dodávateľov stavebných prác. Výmenu okien bude realizovať po
podpise zmluvy firma UNIVERS s.r.o. Spišský Štvrtok, a výmenu strešnej krytiny firma Plačko, Hincovce. Detské
ihrisko pri materskej škôlke – Z dôvodu nízkych finančných limitov podpory boli práce rozdelené na dve etapy.
Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov boli predložené už na obidve etapy. Prvá žiadosť úspešne prešla prvou
schvaľovacou úrovňou a bola posunutá na schválenie Poľnohospodárskej platobnej agentúre. Druhá žiadosť je v štádiu
podania. Náhradná výsadba drevín za výruby na stavbe diaľnice – zadané je spracovanie dokumentu starostlivosti
o dreviny, ktorý je podmienkou pre realizovanie náhradnej výsadby a ochrany drevín v obci. Súbežne so zadaním
spracovania dokumentu bude vypísaná súťaž na predkladanie návrhov riešení úpravy vybraných lokalít v obci.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – plánuje sa rekonštrukcia ulíc Zelenej a Poľnej pri bytovkách.
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Rozhodnutím predsedu NR SR č. 36/2010 Z.z. boli
vyhlásené voľby do Národnej rady SR na deň 12.júna
2010 t.j. sobota. Občan - volič, ktorý má trvalý pobyt v
obci a v čase volieb si nebude môcť uplatniť svoje
volebné práva v okrsku, kde je zapísaný do zoznamu
voličov z dôvodu, že sa v dobe konania volieb bude
zdržiavať v zahraničí, môže písomne požiadať obec
trvalého pobytu o voľbu poštou. Písomná žiadosť musí
byť doručená obci najneskôr 50 dní predo dňom volieb
t.j. do 23. apríla 2010. VZOR „ Žiadosti o voľbu poštou“

je uverejnený aj na webovej stránke obce (Úradná tabuľa
-tlačivá), alebo si ju môže volič vyzdvihnúť na Obecnom
úrade v Spišskom Štvrtku - evidencia obyvateľov.
Na základe žiadosti obec zašle voličovi najneskôr do 8.
mája 2010 na ním určenú adresu pobytu v cudzine
hlasovacie lístky, obálku na hlasovanie opatrenú úradnou
pečiatkou obce, na vloženie hlasovacieho lístka, návratnú
obálku s heslom „VOĽBA POŠTOU “ a adresou
obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine
ako odosielateľa, poučenie o spôsobe hlasovania, spôsob
úpravy hlasovacieho lístka. Po vložení hlasovacieho
lístka do obálky vloží zalepenú obálku do návratnej
obálky a odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič.

2

Verejný život obce
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zasadnutie OZ 25. 01. 2010
• Anton Lesičko, zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva a ujal sa funkcie
poslanca OZ v Spišskom Štvrtku,
OZ schválilo
• 10 tisíc € na rekonštrukciu ulice Zelenej,
• spracovanie
projektovej
dokumentácie
na
rekonštrukciu ulice Poľnej a zaradenie do plánu
údržby miestnych komunikácií obce v roku 2010,
• spracovanie
projektovej
dokumentácie
na
rekonštrukciu Domu nádeje v Spišskom Štvrtku,
• termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej
rady v roku 2010,
• prenechanie majetku obce obstaraného z projektu
„Moderná škola 21. storočia“ do správy správcu ZŠ
v Spišskom Štvrtku.
Zasadnutie OZ 15. 02. 2010
OZ schválilo
• aktualizáciu Územného plánu obce Spišský Štvrtok
z dôvodu zosúladenia s nadradenou dokumentáciou
ÚPN VÚC Prešovský kraj a riešenia novej plochy pre
fotovoltaickú elektráreň,
• cenovú ponuku fi JAES s.r.o. Spišská Nová Ves na
spracovanie technickej dokumentácie elektrického
zariadenia v kanceláriách OcÚ, Domu nádeje
a Materskej škole vo výške 1.190 €,
• zabezpečovacie zariadenie v budove MŠ.

• OZ vzalo na vedomie zánik mandátu poslanca Antona
Lesička a konštatuje že za poslanca obecného
zastupiteľstva nastupuje ako náhradník kandidát,
ktorý získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený
za poslanca,
• vyhlásilo v zmysle § 51, ods.2 zákona č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.
nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát
poslanca obecného zastupiteľstva v Spišskom Štvrtku,
a to pani Boženu Garčalovú, kandiátku za KDH.
Zasadnutie OZ 08. 03. 2010
• Božena Garčalová zložila zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva a ujala sa funkcie
poslankyne OZ v Spišskom Štvrtku.
• OZ vzalo na vedomie správu kontrolórky obce
o kontrolnej činnosti v roku 2009.
• OZ schválilo úpravu rozpočtu: Rozpočtové opatrenie
č.1 - povolené prekročenie výdavkov
Zasadnutie OZ 15. 03. 2010
• OZ schválilo predloženie projektu multifunkčného
ihriska
v rámci výzvy poľsko-slovenskej
cezhraničnej spolupráce,
• vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce
o neoprávnenom čerpaní dotácie zo strany OŠK –
stolnotenisový klub, ktorého činnosť nespĺňa
všeobecne prospešné záujmy obce a schválilo
podporu stolného tenisu z dotačných zdrojov len za
predpokladu rozvoja športu výchovou detí a mládeže.

OCHRANA PRED POŽIARMI.
Najviac požiarov vzniká v mesiacoch marec, apríl, júl a august. V prírode sa nachádza veľké množstvo suchej trávy,
lístia, ihličia. Ich zápalnosť a horľavosť za teplého a suchého počasia je veľmi vysoká. Ohrozenie zvyšujú klimatické
faktory ako je sucho, vietor, zakladanie ohňov v prírode, turistika, fajčenie. Podľa štatistických výkazov vzniklo v roku
2009 v Prešovskom kraji celkom 47 požiarov s priamou škodou 608 250,- Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku
2008 bol zaznamenaný nárast o 14 prípadov a škody sú
vyššie o 595 385,- Eur. Z hľadiska sledovaných príčin
najviac požiarov vzniklo pri vypaľovaní suchej trávy
a suchých porastov pri zakladaní ohňov na skládkach
odpadkov, pri manipulácii s otvoreným ohňom.
Pod vznik požiarov sa každoročne veľkou mierou podpíše
ľudský faktor. Suchá tráva sa každoročne vypaľuje aj
napriek tomu, že vypaľovanie je prísne zakázané. Ničí sa
tým pôda, mikroorganizmy, ovzdušie a občanovi hrozí
pokuta do výšky
331,- Eur. Právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom za vypaľovanie
suchej trávy, zakladanie ohňa na mieste, kde môže dôjsť
k jeho rozšíreniu alebo za spaľovanie horľavých látok bez
súhlasu Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného
zboru hrozí pokuta do výšky 16 596,- Eur.
Nebezpečenstvo požiarov v jarnom období počas suchého
a teplého počasia stúpa s narastajúcim turizmom, čistením
chatových oblastí, návštevnosťou rekreačných zariadení alebo len krátkodobými vychádzkami do prírody. Najväčšie
riziko predstavujú víkendové dni, kedy je návštevnosť lesov najväčšia. Aby oheň opäť nezničil veľkú plochu lesa
musíme mať na pamäti, že v lese je zakázané zakladať oheň na miestach, ktoré nie sú na to určené alebo kde je to
zakázané, počas silného vetra, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, v lese je zakázané odhodiť horiacu
zápalku alebo neuhasený ohorok cigarety. Vážení občania, iste budete súhlasiť, že lesný požiar ľahko vznikne, ale
veľmi ťažko sa hasí a najlacnejšou ochranou prírody pred požiarmi je prevencia.
ORHaZZ Levoča
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Zima bola zdanlivo dlhá, ale jar nemeškala ani deň.
Jarné obdobie v škole znamená prípravu našich žiakov
na okresné kolá vedomostných či športových súťaží.
Prezentovali sme sa na dejepisnej, geografickej,
biologickej, matematickej olympiáde, v stolnom tenise.
Taktiež sme sa zúčastnili na súťaži Šaliansky Maťko a
prednášali sme aj na
Hviezdoslavovom Kubíne.
Vyučujúci hudobnej výchovy pripravjú svojich žiakov
aj na súťaž Slávik Slovenska. Zatiaľ najväčší úspech
dosiahli žiaci Juraj Podolinský z 9. B triedy, Filip Bajtoš
z 8. A triedy, ktorí svojimi vedomosťami nemali
konkurentov, a preto postúpili aj na krajské kolo
geografickej i dejepisnej olympiády.
Aj tento rok deviataci písali Testovanie 9 - 2010. Vďaka
svedomitej príprave žiakov a obetavému prístupu p. uč.
Panigajovej, Birošovej a Šurcovej, dosiahnutý výsledok
z prvej veľkej skúšky deviatakov je skvelý, čo
zabezpečuje ich prijatie na ďalšie štúdium na strednú
školu. S deviatakmi sa pomaly rozlúčime, no vo februári
sme sa zoznámili už s budúcimi prváčikmi pri zápise
detí do 1. ročníka. Predpokladáme, že v novom
školskom roku otvoríme jednu triedu prvákov.

Mesiac marec rozbehol prvé aktivity realizácie projektu
„Brána vzdelaniu otvorená“, v rámci operačného
programu Vzdelávanie financovaného zo štrukturálnych
fondov s 5% spolufinancovaním Obce Spišský Štvrtok.
Úvodné aktivity projektu sú zamerané sa riadenie
projektu a digitálnu gramotnosť pedagógov, ktorej

cieľom je zvýšiť kompetencie učiteľov pri zavádzaní a
implementácii nových metód a foriem práce do
výchovno – vzdelávacieho procesu, zistiť pozitívne
dopady a negatívne stránky využívania informačno –
komunikačných technológií v práci so žiakmi
z marginalizovaných rómskych komunít, podporovať
motiváciu a kreativitu pedagogických zamestnancov pri
skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu vo
vyučovacom
čase,
umožňovať
pedagogickým
zamestnancom rozvíjať zručnosti pre prácu s IKT.
Pred nástupom na jarné prázdniny sa žiaci prezentovali
vlastnoručne vyrobenými maskami na karnevale školy.
Karnevalové masky boli rôznorodé, ako napr. Jánošík,
strigy, princezné, mím, kovboji a iné nápadité motívy.

Táto akcia mala veľký úspech a najkrajšie masky boli
odmenené vecnými cenami.
Vonkajší pohľad na školu a jej výzdobu každému
pripomenie blížiace sa sviatky jari. K tomuto sviatku
každoročne zdobíme školu, na hodinách technickej
výchovy pripravujeme veľkonočné kraslice, ozdoby a
výstavky. Preto želáme aj Vám veľa smiechu, na
Veľkú noc len potechu, v pondelok veľký zhon, ženám
šibačov plný dom. Nech máte sladké koláče, ohybné
korbáče, vodu studenú, šunku údenú, veľa radosti a
málo starosti.
Vedenie základnej školy

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Obec Spišský Štvrtok ako správca daní a poplatkov oznamuje občanom, že v nasledujúcich dňoch budú doručované
platobné výmery na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010. Podľa
schválených všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sú dane a poplatok splatné
• naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru ( to znamená do 30 dní odo dňa
doručenia platobného výmeru) alebo daňovník má možnosť daň zaplatiť
• v troch rovnakých splátkach uvedených na zadnej strane platobného výmeru, pričom prvá splátka dane je splatná
taktiež do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru (t.j. do 30 dní odo dňa prevzatia
platobného výmeru ), druhá splátka – v termíne do 31.8.2010 a tretia splátka - v termíne do 30.11.2010.
Do pozornosti dávame aj webovú stránku obce www.spisskystvrtok.sk, kde sú zverejnené VZN č. 6/2008 o miestnych
daniach na území obce Spišský Štvrtok a VZN č. 7/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Spišský Štvrtok ako aj všetky ďalšie informácie týkajúce sa miestnych daní a poplatku.
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde ...
Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu
obdobiu. Začínajú sa na Troch kráľov a končia
sa Popolcovou stredou. V minulosti, ale aj
súčasnosti je to obdobie veselosti a hodovania.
Vyvrcholením bola a je fašiangová zábava na
ktorej bolo dovolené takmer všetko, dokonca aj
parodovanie
(pri
pochovávaní
basy)
s dodržiavaním noriem správania.
Aj naši členovia MOMS začali svoju činnosť
Fašiangovou zábavou, ktorú zorganizovali
v spolupráci s Obecným úradom v Spišskom
Štvrtku a na ktorej nechýbal ani kultúrny
program. Na začiatku zábavy to boli „Fašengy
na dzedzine“, a po polnoci „Pochovávanie basy“,
ktoré ste mohli vidieť v krátkom šote aj na
televíznej obrazovke. O dobrú náladu a zábavu
sa postarali folklórna skupina ŠTVRTOČAN
a Ľudová hudba bratov Jendrichovských.
Fašiangové obdobie a fašiangová zábava sa považuje za jednu z najživších hier ľudového divadla.

Morena, Morena, dze ši prebivala ...
Vynášanie Moreny –tento najarchaickejší zvyk má korene
v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu
ovládajú nadprirodzené sily – duchovia, ktorých konanie
možno ovplyvniť.
Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby
prišla jar, museli ju spáliť alebo utopiť. Morena má
podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú
niesli dievčatá so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli,
zapálili a hodili do potoka. Najčastejším termínom bola
Smrtná nedeľa.
Aj naši mladší členovia Matice Slovenskej a folklórny
krúžok základnej školy tento zvyk predviedol na školskom
dvore. Deti Morenu spálili a popol odniesli do
„Štvartskeho jarku, žeby žimu utopili“. Túto obyčaj či
zvyk v našej škole udržujeme už niekoľko rokov a slovo
Morena je už všetkým deťom známe.
V. Lesičková
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB

OŠK začal svoje účinkovanie
v jarnej časti súťaže 28.03.2010
zápasom
so
susednými
Janovcami a výsledkom 3:1.
Počas zimnej prestávky došlo
v kádri A mužstva k niekoľkým
zmenám: brankár P. Javorský
odišiel na hosťovanie do Levoče
a na jeho miesto prišiel Š. Lipták.
Do susedných Hrabušíc prestúpil
L. Jurčo. Do mužstva sa po
ukončení štúdia vrátil D. Šariský
rodák z Dlhých Stráží, ktorý
v minulosti
hrával
za
mládežníske mužstvá. Dúfame,
že aj napriek uvedeným zmenám
budeme úspešne reprezentovať
našu
obec
v tomto
najpopulárnejšom kolektívnom
športe.
Ľ. Bajtoš

Rozpis zápasov

Dorast – l. trieda sk. B

Žiaci – 2. trieda, sk. A
12. kolo 03.04.2010 o 11.00
Stará Lesná – Sp. Štvrtok
13. kolo 10.04.2010 o 11.00
Sp. Štvrtok – Mlynica
14. kolo 17.04.2010 o 11.00
V. Slavkov – Sp. Štvrtok
15. kolo 24.04.2010 o 11.00
Sp. Štvrtok – Klčov
16. kolo 01.05.2010 o 11.00
Sp. Štiavnik – Sp. Štvrtok
17. kolo 08.05.2010 o 11.00
Sp. Štvrtok – Štrba
18. kolo 15.05.2010 o 11.00
Vernár – Sp. Štvrtok
19. kolo 22.05.2010 o 11.00
Sp. Štvrtok – Hôrka
20. kolo 29.05.2010 o 11.00
Hozelec – Sp. Štvrtok
21. kolo 05.06.2010 o 11.00
Sp. Štvrtok – Batizovce
22. kolo 12.06.2010 o 11.00
Mengusovce – Sp. Štvrtok

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

12. kolo 03.04.2010 o 13.30 hod.
Jánovce – Sp. Štvrtok
13. kolo 10.04.2010 o 13.30 hod.
Sp. Štvrtok – N. Repaše
14. kolo 17.04.2010 o 13.30 hod.
T. Lomnica – Sp. Štvrtok
15. kolo 24.04.2010 o 13.30 hod.
Sp. Štvrtok – Vrbov
16. kolo 01.05.2010 o 13.30 hod.
Voľno – Sp. Štvrtok
17. kolo 08.05.2010 o 13.30 hod.
Slovenská Ves – Sp. Štvrtok
18. kolo 15.05.2010 o 13.30 hod.
Sp. Štvrtok – Toporec
19. kolo 22.05.2010 o 13.30 hod.
Huncovce – Sp. Štvrtok
20. kolo 29.05.2010 o 13.30 hod.
Sp. Štvrtok – Mlynčeky
21. kolo 05.06.2010 o 13.30 hod.
Vlkovce – Sp. Štvrtok
22. kolo 12.06.2010 o 13.30 hod.
Sp. Štvrtok – Sp. Stará Ves

Muži – 1. trieda
19. kolo 04.04.2010 o 15.30 hod.
V. Slavkov – Sp. Štvrtok
20. kolo 11.04.2010 o 15.30 hod.
Sp. Štvrtok – Batizovce
21. kolo 18.04.2010 o 16.00 hod.
Mlynčeky – Sp. Štvrtok
22. kolo 25.04.2010 o 16.00 hod.
Sp. Štvrtok – V. Lomnica
23. kolo 02.05.2010 o 16.30 hod
Žakovce – Sp. Štvrtok
24. kolo 09.05.2010 o 16.30 hod.
Sp. Štvrtok – Sp. Belá
25. kolo 16.05.2010 o 17.00 hod.
Kravany – Sp. Štvrtok
26. kolo 23.05.2010 o 17.00 hod.
Sp. Štvrtok – T. Lomnica
27. kolo 30.05.2010 o 17.00 hod.
Sp. Štvrtok – Stráže
28. kolo 06.06.2010 o 17.00 hod.
Vikartovce – Sp. Štvrtok
29. kolo 13.06.2010 o 17.00 hod.
Sp. Štvrtok – Sp. Stará Ves
30. kolo 20.06.2010 o 17.00 hod.
Vrbov
–
Sp. Štvrtok
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VÝZVA OBYVATEĹOM
OBCE

ŠPORTOVÝ KLUB - FITNES

V súvislosti s ukončovaním prác
na
1.
etape
kanalizácie
a zabezpečením
riadnej
funkčnosti
ČOV
a prečerpávajúcej
stanice
starosta obce vyzýva majiteľov
rodinných domov v celej obci,
ktorí majú svoje povrchové vody
zo
striech
budov
a zo
spevnených plôch zvedené do
verejnej kanalizácie, aby tieto
zvody odpojili. Povrchové vody
- dažďové nesmú byť zvedené
do splaškovej kanalizácie. Zo
strany obce bude prevedené
miestne
šetrenie
a voči
majiteľom budov, ktorých sa
táto výzva dotýka v prípade
neuposlúchnutia tejto výzvy
budú vyvodené sankcie.

NAŠE RADY ROZŠÍRILI
Mirgová Soňa
Hovančík Timea
Mirga Aleš
Orlovská Tamara
Grešová Lujza
Záhumenický Rastislav
Petrovičová Tamara
Mirgová Henrieta
Ščuková Vanesa

Športový klub detí a mládeže –
fitnes bude otvorený od 29. marca
2010. Nájdete ho na poschodí
obchodného domu COOP Jednota,
vchod
z dvora.
Klub
bude
otvorený od pondelka do piatku
v čase od 16,00 do 20,00 hod.
Vstupné má formu členských
poplatkov – jendorázový vstup 0,50
€, mesačné členské 4 € pre deti
a mládež, 5 € ostatní.

OPUSTILI NÁS
Ščuková Irma
Rakaš Miroslav
Deáková Štefánia
Novotná Mária
Mirga Rudolf
Slavkovská Mária
Mirga Rudolf
Dunčko Alojz

1929
1978
1955
1931
1960
1925
1932
1949

BLAHOŽELALI SME
Ján Slanina
Mária Lesňáková
Anna Petreková
Štefan Greš
Ján Bajtoš
Cyril Dunčko
Štefan Slebodník
Alžbeta Bajtošová
Mária Skokanová
Jozef Javorský
Jozef Petrek
Margita Sagulová
Jozef Mirga
Emília Guzová
Štefan Dunčko
Ing. Ľudovít Dzurila
Ing. Vladimír Hanisko
Ladislav Jurek
Dušan Bajtoš
Ján Toporcer
Viliam Gábor
Mária Garčárová
Marta Mlynárová
Mária Boguská
Jozef Petrovič
Vladimír Ščuka
Anna Lesňáková
Miroslav Slanina
Mária Bajtošová

85 rokov
84 rokov
82 rokov
81 rokov
81 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
70 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov

Jubilantom srdečne blahoželáme!

VÝZVA NÁJOMNÍKOM
Obec Spišský Štvrtok touto
cestou vyzýva nájomníkov
bytov na ul. Potočnej, aby si
vyrovnali svoje nedoplatky na
nájomnom
a energiách
v termíne stanovenom podľa
predloženého
ročného
zúčtovania.
S nájomníkmi,
ktorí si svoje povinnosti voči
obci v stanovenom termíne
nesplnia nebude predĺžená
nájomná
zmluva
a nájomníkom, ktorí nemajú
platné
nájomné
zmluvy
a nedostavia sa do konca
apríla na obecný úrad bude
zaslaná Výzva na vypratanie
bytu.

Kalendár zvozu
separovaných zložiek
06.04.2010
12.04.2010
10.05.2010
17.05.2010
07.06.2010
14.06.2010

-

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

Obecný úrad
stránkové hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

08,00 – 15,30
08,00 – 17,00
08,00 – 13,30

OTVORENIE KNIŽNICE
Oznamujeme obyvateľom obce
a milovníkom kníh, že od 6.apríla
2010 bude opäť v prevádzke obecná
knižnica. Otvorená bude každý
utorok v čase od 14,45 hod. do
16,45 hod. v nových priestoroch
v základnej škole – vchod od
telocvične.

K radu ďalších vinšovníkov aj my
podľa dobrých zvykov pripojiť sa
chceme - keď nie inšie - aspoň
vinše:

Pekné
sviatky, dobrú zhodu, ženám
čerstvú, sviežu vodu, mužom tiež
nech sladko je, nech si prídu na
svoje.
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