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Sv. Ladislav - patrón našej obce
Každoročne 27. júna si naša obec pripomína sviatok sv. Ladislava, ktorý je patrónom
kostola aj obce. S týmto dňom je spojená odpustová slávnosť, ktorá v tomto roku
pripadla na 22.júna. Na slávnostnej sv. omši tento sviatok spolu s nami oslávil aj
folklórny súbor z poľskej obce Krzemienica. Spolu s folklórnym súborom Štvrtočan
zaspievali krásne mariánske piesne, čím prispeli k dôstojnej oslave nášho patróna sv.
Ladislava.
Sv. Ladislav bol uhorský kráľ (* 27. jún 1040 – † 29. júl 1095). Pochádzal z
arpádovského rodu. Radí sa medzi najvýznamnejších uhorských kráľov. Bol synom
kráľa Bélu I. a poľskej princeznej Ryksy. Narodil sa v Poľsku, kde bol jeho otec vo
vyhnanstve. Vyrastal v slovanskom prostredí a po nastúpení otca na kniežací stolec žil
v Nitre.
Sv. Ladislav bol úspešný panovník, ktorý rozšíril územie Uhorska, odrazil nájazdy
Nomádov z východu a upevnil kresťanský poriadok v krajine. Bol azda
najobľúbenejším panovníkom v celých uhorských dejinách. Zaslúžil sa aj o
kanonizáciu viacerých uhorských kandidátov svätorečenia: kráľa Štefana, jeho syna
Imricha, csanádskeho biskupa Gerharda a dvoch slovenských svätcov Svorada a
Benedikta. Založil niekoľko biskupstiev: záhrebské, nitrianske a iné. Tým ukončil
cirkevnú organizáciu Uhorska a upevnil postavenie kléru. Obnovil a postavil aj
množstvo kláštorov a kostolov. Počas deväť storočí bol prototypom rytierskeho kráľa - ochrancu vdov a sirôt,
spravodlivého vládcu svojich poddaných.
Ladislav zomrel roku 1095 v Nitre alebo v jej blízkosti. Pochovali ho vo veľkovaradínskej katedrále, ktorú dal postaviť.
Stal sa hrdinom maďarských legiend, ktoré sa zachovali v kronikách. Legendárne scény zo života sv. Ladislava sa stali
obľúbenou témou nástenných malieb kostolov. Najčastejšie ho zobrazovali ako rytiera v boji so štítom, na ktorom bol
dvojkríž. Od 14. storočia sa jeho postava objavovala na minciach a jeho sochy spolu so sv. Štefanom sú súčasťou
výzdoby starších kostolov. Sv. Ladislav patril k najväčším ctiteľom Panny Márie a traduje sa, že jej zasvätil svoje
kráľovstvo. Za svätého bol vyhlásený roku 1192.
Z kostolov zasvätených sv. Ladislavovi sú najznámejšie v Bratislave, v Nitre, v Košiciach, v Spišskom Štvrtku a v
Rajci. Mnohé obce a mestá majú jeho postavu vo svojom erbe.
Spišský Štvrtok mal už v 15. stor. vlastnú okrúhlu pečať. Jej základom bola postava sv. Ladislava so sekerou a
gotickým kolopisom: + S. CIVIUM DE QUINTO FORRO (Pečat meštanov zo Štvrtka). V 16. stor. si obec dala
zhotoviť ďalšiu pečať s tým istým vyobrazením, ale kolopis znie S. OPPIDI QVINTOFORI (Pečať mestečka Štvrtka).
Táto pečať sa používala až do 19. storočia. V 18. storočí aj tunajšia fara začala používať vlastnú pečať. Táto skutočnosť
priviedla obec k tomu, že v roku 1851 si dala zhotoviť malú pečať, na ktorej bola postava sv. Ladislava, ktorý už nedrží
sekeru, ale kráľovské žezlo. Na nej bol kolopis SIGIL. OPPIDI QUINTOFORI 1851. (Pečať mestečka Štvrtku 1851).
Od roku 1997 pečať obce zobrazuje sv. Ladislav ako kráľ v brnení s halapartňou v pravej ruke a ľavou rukou pridržiava
dvojramenný kríž. Symboly obce vychádzajú z historických prameňov, sú prejavom úcty k dedičstvu predkov, preto
mali by si ich natrvalo osvojiť budúce generácie.
História pozná aj ďalších štyroch uhorských kráľov, ktorí niesli meno Ladislav, ale ani jeden z nich sa už netešil takej
priazni a nevynikal takým životom, ako ich predchodca na kráľovskom tróne - sv. Ladislav.

Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie čítat’.

(Goldoni)

Verejný život obce
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Ako ďalej, alebo rozvoj našej obce (II).
V poslednom čísle občasníka Štvrtocký kuriér sme Vám poskytli prvotné informácie o plánovaných aktivitách
predstaviteľov obce smerujúcich k jej rozvoju. S cieľom poskytnúť Vám čo najviac informácií, budeme na stránkach
týchto novín zverejňovať naše úspechy, ale aj neúspechy, plánované, ale aj zrealizované aktivity.
V minulom roku sme podali žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na Revitalizáciu verejných priestranstiev
s dosadbou parkových úprav v našej obci v rámci Programu obnovy dediny 2008. Naša žiadosť nebola úspešná, preto
momentálne túto výsadbu realizovať nebudeme.
V mesiaci marec sme začali opravu ul. Družstevnej, kde
sme uložili obrubníky a asfaltový koberec. Oprava tejto
ulice bola ukončená v apríli t.r. Máme vydané stavebné
povolenie na opravu všetkých ulíc v obci, ich realizácia je
však podmienená dobudovaním kanalizácie a rozšírením
ČOV. V súčasnosti pracujeme na príprave podkladov
k žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ na 4. etapu
kanalizácie
a ČOV. Predpokladá sa, že výzva
na predkladanie žiadostí bude zverejnená v septembri.
Žiadať budeme o poskytnutie finančných prostriedkov na
kompletnú dostavbu kanalizácie v obci a rozšírenie ČOV.
Dostavba kanalizácie je základnou podmienkou ďalších
aktivít v obci, ako je napríklad oprava značne
poškodených
miestnych
komunikácii
v obci,
rekonštrukcia historického jadra obce a pod.
V apríli sme podali žiadosť na poskytnutie finančného príspevku v rámci výzvy Rozvoj školskej infraštruktúry a to na
rekonštrukciu základnej školy a telocvične v našej obci. Výsledok by mal byť zverejnený približne na prelome
mesiacov júl a august. Oproti pôvodným plánom projekt neobsahuje výstavbu multifunkčného ihriska, nakoľko jeho
zaradením by sme nespĺňali finančné limity stanovené pre túto výzvu.
V uplynulom štvrťroku sme ukončili prípravu projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a prístavbu bývalej pekárne
na „Moderné zdravotné centrum 21. storočia“. Na túto stavbu bolo vydané stavebné povolenie a 7. júla sme podali
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu tohto individuálneho projektu vo výške
30 mil. Sk z prostriedkov EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Náš projekt bude posudzovaný
na národnej aj nadnárodnej úrovni a výsledok by sme mali vedieť do 10. mesiacov od podania žiadosti. Všetci veríme,
že naša snaha a niekoľko mesiacov práce spojenej s prípravou projektu a žiadosti bude ocenená a náš projekt bude
úspešný. Napriek tomu, že nevieme výsledok nášho snaženia, pristúpili sme k presťahovaniu Slovenskej pošty
a telekomunikačnej ústredne do nových priestorov. Telekomunikačná ústredňa bude presťahovaná do suterénnych
priestorov kultúrneho domu a Slovenská pošta do priestorov obecného úradu. V septembri Slovenská pošta začne
s prestavbou priestorov obecného úradu s predpokladaným ukončením prác v decembri 2008. Slovenská pošta tak bude
mať nové, zrekonštruované priestory, ktoré budú spĺňať podmienky a štandardy súčasnej doby. Tri kancelárie obecného
úradu budú presťahované do zasadačky kultúrneho domu, ktorá bude upravená na tento účel. Týmto krokom odstránime
súčasnú roztrieštenosť priestorov obecného úradu a veríme, že tento krok obyvatelia obce ocenia.
V rámci údržby sme opravili strechu na obecnom úrade a kultúrnom dome, ktorá zatekala. Strecha na tomto objekte je
vo veľmi zlom stave a bude potrebné v dohľadnom čase
uvažovať o kompletnej rekonštrukcii zastrešenia obecného
úradu a kultúrneho domu, aby nedochádzalo k neustálemu
znehodnocovaniu majetku obce. V júni sme ešte opravili
poškodenú fasádu na obecnom úrade a veľmi nás mrzí, že sa
krátko nato stala obeťou vyčíňania nezodpovedných sprayerov,
ktorí takto poškodzujú nielen majetok obce, ale aj firiem
a obyvateľov obce. Je škoda, že sú medzi nami ľudia, ktorí
takto znehodnocujú vynaložené finančné prostriedky a prácu
ľudí snažiacich sa o zveľadenie našej obce.
Zrealizovala sa aj oprava oplotenia tenisového kurtu na ul.
Poľnej. V týchto dňoch sme začali rekonštruovať sociálne
zariadenia v materskej škole, ktoré už nespĺňali základné
hygienické podmienky pre naše deti.
Postupne vykupujeme pôdu pod budúce miestne komunikácie
v lokalite Majerická cesta, určenej na IBV. Tieto výkupy sa však nerealizujú takým tempom, ako by sme si želali, preto
tejto problematike musíme venovať väčšiu pozornosť a prijať dôsledné opatrenia, aby tieto práce prebiehali tak, ako sa
očakáva. Do určitej miery to závisí aj od spolupráce s vlastníkmi pôdy. V septembri by sme chceli začať s opravou
Domu nádeje a upraviť odtok dažďových vôd v problematickom úseku na ul. Zelenej.
EB

Človek je v podstate bytost’ s tými ostatnými nespokojná. (J. Čapek)

Verejný život obce
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
OZ na svojom 2. zasadnutí 17. marca 2008 schválilo:
• uskutočnenie Folklórnych dní obce Spišský Štvrtok,
dňa 21.6.2008,
• predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1
ROP na realizáciu projektu "Moderná škola 21.
storočia", zabezpečenie realizácie projektu po
schválení žiadosti a financovanie projektu vo výške
5% z výdavkov na projekt,
• použitie finančných prostriedkov vo výške 30.000,Sk
na
spracovanie
projektového
zámeru
rekonštrukcie materskej školy,
• členov Rady školy v Spišskom Štvrtku – Slávka
Bajtošová, MUDr. Viera Podolinská a Janka Jurčová,
• sumu 173.970,- Sk za uloženie obrubníkov
a žľabovky na ulici Družstevnej,
• odkúpenie pozemkov pod miestne komunikácie
v lokalite Majerická cesta v sume 1,- Sk/m2,
• odkúpenie parciel č. 87/2 o výmere 118 m2 a 87/3
o výmere 220 m2
od Rehole menších bratov
konventuálov minoritov podľa KZ.
Neschválilo:
• prístavbu telekomunikačnej ústredne k budove
obecného úradu,
• odpredaj obecného pozemku o výmere 180 m2 pre
Maroša Mirgu a manž. Valériu, Potočná 207/14,
nakoľko je to v rozpore s územným plánom obce,
• umiestnenie a prevádzkovanie elektronickej rulety
na prevádzke BAR na ul. Osloboditeľov 5.
OZ na svojom 3. zasadnutí 14. apríla 2008 schválilo:
• spracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie
cesty – ul. Poľná a Sadová, aby spĺňala parametre
dvojprúdovej cesty,
• rozpočtové opatrenie č.1 - presun prostriedkov:
prekládka vysokého napätia -300 tis. Sk,
rekonštrukcia miestnych komunikácií +300 tis. Sk,
• prenájom ihriska pre Obecný športový klub na parc.
č.. 507/1 na dobu 10 rokov, v cene 1,- Sk za rok,
• zakúpenie 3 kusov plastových rúr na predĺženie
kanalizačného potrubia dažďových vôd pred
rodinným domom súp. č. 339.
OZ na svojom 4. zasadnutí 26. mája 2008 schválilo:
• predbežný súhlas k odpredaju obecného pozemku vo
výmere cca 80 m2 z parcely č. 584, v predbežnej
cene 100,-Sk/m2 pre Stanislava Petroviča a manž.
Máriu, vo vzdialenosti maximálne 4 m od budovy, za
predpokladu vyrovnania záväzkov voči obci,

Stránkové hodiny
obecného úradu
Pondelok
Streda
Piatok

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

• nájomnú zmluvu s Rímskokatolíckou cirkvou
Spišský Štvrtok ohľadom prenájmu priestorov
knižnice, v cene 250,- Sk/m2 a rok,
• návrh záverečného účtu obce Spišský Štvrtok za rok
2007 s výrokom: Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad,
• návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu takto:
231.240,- Sk do rezervného fondu ako povinný
prídel, vo výške 10% z prebytku hospodárenia,
1.424.329,14 Sk do fondu opráv a údržby,
• spracovanie geodetického zamerania križovatky so
spracovaním projektovej dokumentácie potrebnej
k predloženiu žiadosti na Slovenskú správu ciest,
• prenájom priestorov kultúrneho domu pre
obyvateľov obce s podmienkou vyrovnania všetkých
dlhov voči obci ku dňu prenájmu.
Neschválilo:
• žiadosť pani Jarmily Makovcovej, ul. Družstevná
o poskytnutie výpomoci pri vykonaní výkopu
z dôvodu prekládky elektrického vedenia,
• žiadosť pána Jána Jaduta, ul. Sadová o vyregulovanie
odtoku povrchovej vody s tým, že problém sa bude
riešiť komplexne do roku 2010,
• zriadenie spoločného školského obvodu s obcou
Jánovce.
OZ na svojom 5. zasadnutí 8. júla 2008 schválilo:
• podpis Zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej
žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov zo
Štrukturálnych fondov EU pre projekt: „IV. etapa
kanalizácie a ČOV Spišský Štvrtok“,
• odpredaj obecného pozemku p. Stanislavovi
Petrovičovi a manž. Márii, vo výmere 84 m2 ,
parcela č. 584/3, podľa GP č. 55/2008 zo dňa
9.6.2008 v cene 100,-Sk/m2,
• úhradu faktúry vo výške 108.000,- Sk na opravu
strechy kultúrneho domu,
• úhradu faktúry vo výške 23.000,- Sk na opravu
fasády kultúrneho domu,
• rozpočet na rekonštrukciu oplotenia tenisového kurtu
vo výške 60.000,- Sk,
• rozpočet na rekonštrukciu a premiestnenie kancelárii
OcÚ do kultúrneho domu vo výške 100.000,- Sk,
• plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Spišský Štvrtok na obdobie od 1.7.2008 do
31.12.2008,
• úpravu rozpočtu - navýšenie príjmov a výdavkov
o 412 tis. Sk a presun rozpočtových prostriedkov.

Otváracie hodiny
knižnice:
Pondelok
Streda
Piatok

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

Separovaný zber-kalendár
11.08.2008 – plasty, kovy, VKM
18. – 22.08.2008 – zber
nebezpečného odpadu
25.08.2008 – papier
01.09.2008 – sklo
08.09.2008 – plasty, kovy, VKM

Najbohatšie obdaruje budúcnost’ ten, kto všetko dáva súčasnosti. (Camus)

Verejný život obce
Zo života základnej školy
Posledný štvrťrok školského roka 2007/08 bol bohatý na
rôzne súťaže a podujatia v rámci ktorých žiaci našej
školy reprezentovali svoju školu i obec. V apríli to bola
Matematická olympiáda, Pytagoriáda a Matematický
klokan. Najlepšie si počínala Lucia Bajtošová (7.A),
ktorá získala 1. miesto v okresnom kole Matematickej
olympiády.
Svoju bojovnosť a športového ducha žiaci ukázali na
obvodnom kole v Malom futbale, kde mladší žiaci
obsadili 1. miesto s postupom do krajského kola a starší
žiaci si v silnej konkurencii vybojovali 3.miesto.
Spevácke a hudobné nadanie žiaci prejavili v súťaži
Slávik Slovenska. Medzi najúspešnejších patrili Marek
Vernarský (3.A), Diana
Tkáčová (4.A) a Denisa
Kopaničáková (8.A).
Pre nádejné recitátorské
talenty bola usporiadaná
súťaž Hviezdoslavov Kubín.
V okresnom
kole
reprezentovali našu školu
Klaudia Grešová (3.A), Júlia
Dzurilová
(2.A),
Lucia
Bajtošová (7.A) a Denisa
Kopaničáková (8.A).
Na Biologickej olympiáde
nás úspešne reprezentovala
Janka Ungerová (5.B). Na
úrovni
okresu
získala
1.miesto a postúpila na krajské kolo.
Medzi zaujímavé podujatia, do ktorých sa už tradične
zapájame, patril Deň narcisov, ktorý sa uskutočnil 11.
apríla. Dobrovoľníci – pedagógovia a žiaci pripli žltý
narcis, symbol porozumenia, nádeje a pomoci mnohým
žiakom, učiteľom, ale aj obyvateľom obce. Spolu bolo
vyzbieraných 7.052,50 Sk, ktoré boli zaslané na účet
Ligy proti rakovine.

Strana 4

Svetový deň zdravia a Deň Zeme sme oslávili po svojom.
Žiaci pod vedením pedagógov zrealizovali rôzne
pohybové, výtvarné a iné tvorivé aktivity. Medzi
najzaujímavejšie
patrili
príprava
zeleninových
a ovocných šalátov, nátierok, bylinkových čajov
spojených s ochutnávkou, tvorba plagátov, posterov
a výrobkov z odpadových materiálov. Takýto spôsob
vyučovania prispel aj k humanizácii vzťahov učiteľ - žiak
a k zlepšeniu školskej klímy.
Pri vnímaní umenia prežívame estetické city, ktoré
napomáhajú udržiavať duševnú rovnováhu, odbúravajú
stres, majú psychoterapeutický účinok. S týmto zámerom
sme sa so žiakmi zúčastnili divadelných predstavení
v Spišskej Novej Vsi. Žiaci 1. stupňa si pozreli
predstavenie „Ach, aká nádherná je Panama“, 2. stupeň
zhliadol predstavenie „Brána
Slnka“.
Netradičné
vyučovanie
hudobnej výchovy žiaci zažili
návštevou
klavírnoorganového koncertu, ktorý
pripravili žiaci ZUŠ v Levoči.
Pri finančnom zabezpečení
týchto akcií nám pomohla
Rodičovská
rada,
ktorá
zaplatila žiakom cestovné,
vstupné
bolo
hradené
z kultúrnych poukazov.
Záver školského roka bol
spojený
s množstvom
povinností pre žiakov, ale aj
pre pedagógov, s bilanciou úspechov, ale aj neúspechov
pri zvládaní školských povinností. Prajeme všetkým
žiakom príjemné prežitie zvyšku prázdnin, aby načerpali
veľa síl do nového školského roka 2008/2009.
Deviatakom, ktorí sa s našou školou rozlúčili, prajeme
veľa úspechov na ich ďalšej ceste za vzdelaním.
Vedenie ZŠ v Sp. Štvrtku

Deň Matiek
V nedeľu 11. mája 2008 sa v kultúrnom dome uskutočnil kultúrny program pre všetky mamky v našej obci. Kultúrny
program pripravili deti z materskej školy, žiaci základnej školy, členovia MO Matice Slovenskej a členovia skupiny
Rytierikov.
Program
obohatili
tiež
naše
spoluobčianky
z domova sociálnych služieb.
Prítomné mamky pri príležitosti ich sviatku dostali od
obce sladkú pozornosť.
25. mája 2008 členky Klubu Žien pri MO MS
v Spišskom Štvrtku zorganizovali po druhýkrát
stretnutie našich babičiek a mamičiek pri príležitosti
ich sviatku. Pozvanie na toto stretnutie prijali tiež
starosta obce p. Štefan Bajtoš a správca farnosti
páter Jozef. Účastníčkam zablahoželali k sviatku
a svojimi príhovormi ich povzbudili do ďalšieho
života. Program stretnutia spestrili kultúrnym
vystúpením členovia krúžku Matice Slovenskej
a skupiny Rytierikov. Milým prekvapením pre naše
mamky a babky bolo vystúpenie členiek Klubu žien
pri MOMS, ktoré ľudovými piesňami zaspomínali na
dávne časy. Stretnutie pri príjemnom posedení a malom občerstvení sa ukončilo vo večerných hodinách.

V škole života nie sú prázdniny. (brazílske príslovie)

MV

Verejný život obce
Deň detí v našej farnosti
Ako každý rok, aj tohto roku, sa v uskutočnil už 10.
ročník stretnutia detí z celej našej farnosti. Tento krát to
bolo v Dravciach 28. júna 2008. Táto akcia hovorí
o dobrej spolupráci farského úradu a obecných úradov
dedín z našej farnosti. Podujatia sa zúčastnilo okolo 100
detí. Stretnutie začalo detskou sv. omšou, ktorú slúžil
páter Jozef. Po nej nasledoval program na futbalovom
ihrisku. Po rôznych súťažiach, tanci a futbalovom zápase
medzi miništrantmi sa deti tešili na malé občerstvenie,
ktoré bolo pre nich pripravené. Tešili sa najmä
sladkostiam a odmenám. Prialo nám aj počasie a skvelá
nálada. Svoje pocity deti vyjadrili aj slovne v súťaži
o najkrajšiu báseň. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné
stretnutie, ktoré bude o rok v našej obci.
MV

Medzinárodné stretnutie požiarnikov
V rámci programu spolupráce našej obce s poľskou
Gminou Siepraw sa 8. júna uskutočnilo ďalšie zo
stretnutí zástupcov našich obcí. Tento krát bolo stretnutie
zamerané na výmenu skúseností medzi požiarnymi
družstvami oboch obcí. Naši požiarnici pri preteku
požiarnych družstiev dosiahli v útoku rekordný čas 18
sek. Poľskí priatelia pre nás pripravili bohatý program
spojený s prehliadkou mesta Krakow. Výbornú
atmosféru stretnutia doplnilo aj vystúpenie našich mužov
a žien z MO MS. Podarilo sa nám úspešne nadviazať
spoluprácu aj v ďalšej oblasti a veríme, že sa bude aj
naďalej rozvíjať. Dôkazom toho by mala byť účasť
požiarneho družstva našich partnerov na pretekoch, ktoré
sa uskutočnia v nedeľu 27. júla na futbalovom ihrisku. DA
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„Vešeľe či svadzba“

Pod týmto názvom v sobotu 21. júna, obec Spišský
Štvrtok v spolupráci s MO Matice slovenskej a DHZ
v našej obci usporiadali v parku na námestí veľké
folklórne slávnosti. Dôvodov na uskutočnenie týchto
slávnosti bolo viac, tak, ako to povedal pán Š. Bajtoš,
starosta obce vo svojom príhovore: ,,V týchto dňoch si
naša obec pripomína 745. výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci. Dôvodom na oslavy je aj
odpustová slávnosť sv. Ladislava, pretože náš farský
kostol je zasvätený tomuto svätcovi. V tomto roku
slávime tiež 10. výročie založenia MO Matice slovenskej
v našej obci, a zároveň oslavujeme 1. výročie založenia
Klubu žien pri MO Matice slovenskej. A práve od členov
týchto zložiek vzišla myšlienka obnoviť folklór, oživiť
tradície, vniesť ľudovú kultúru medzi nás.“
Nápad či myšlienka sa stali skutočnosťou. Celé
popoludnie sa obcou niesli spev a muzika, ale tiež
farebnosť krojov folklórnych súborov. Vystúpenia členov
všetkých pozvaných folklórnych súborov vyčarovali
úsmev na tvárach divákov, ktorí ich
odmeňovali
búrlivým potleskom. Päť hodín spevu, tanca, hovoreného
slova a scénok si užili naši spoluobčania, pozvaní hostia,
ale
i náhodní
diváci.

V závere osláv sa spokojnosť odzrkadľovala nie len na
tvárach organizátorov, ale aj účinkujúcich a divákov.
Starosta obce na záver slávností vyjadril presvedčenie, že
takéto podujatia sa v našej obci budú opakovať, že
ľudová kultúra v obci sa oživí a tradície, zvyky a piesne
si uchováme aj pre ďalšie generácie.
Organizátori týmto spôsobom vyjadrujú poďakovanie
všetkým, vďaka ktorým sa podujatie takéhoto druhu
mohlo v našej obci uskutočniť.
MV

Len ak bude mat’ blízko k iným l’ud’om, priblíži sa človek sám sebe (Becher)

Spoločenská rubrika apríl – jún 2008
STALO SA V OBCI
APRÍL
1976 Prvé kultúrne vystúpenie
žiakov v Kultúrnom dome.
1976 Začiatok výstavby požiarnej
zbrojnice.
MÁJ
1977 Začiatok výstavby nákupného
strediska.
1977 Vyasfaltované boli všetky
cesty.
1981 Uskutočnila sa prehliadka
folklórnych skupín.
1995 Vyšlo prvé číslo Štvrtockého
kuriéra.
JÚN
1975 Postavená prvá bytovka.
1980 Spartakiáda na ihrisku.
1993 Založenie
MO
Matice
slovenskej.
2002 Vysvätenie Mons. Štefana
Sečku za pomocného biskupa.

Ján Guza
Ján Šurc
Anton Semko

65
70
70

Jozef Solár
Agnesa Sanetriková
Anna Dunčková

75
75
75

Jozefína Petríková
Ján Poláčik

80
80

Otília Toporcerová
Jozef Ščuka
Katarína Toporcerová
Anna Lesňáková
Mária Sečková
Anna Skokanová
Mária Mirgová

81
81
82
82
83
85
95

Všetkým
jubilantom
k vzácnym
životným
jubileám
srdečne blahoželáme!

NARODILI SA:
UZAVRELI
MANŽELSTVO:

Andrej Gabčo
Samuel Kušion
Matúš Mirga

Miroslav Kuda a Jana Dunčková
Ľubomír Javorský
a Katarína Bendíková

Dominika Sedláková
Tibor Borský

Srdečne blahoželáme!

OPUSTILI NÁS:
Ján Javorský

1923

Mária Toporcerová

1919

NAŠI JUBILANTI:
Anna Hudáčková
Mária Kukurová
Jozef Dudrák

60
60
60

Štefan Oravec
Katarína Dunčková
Alžbeta Sosková
Štefan Javorský

65
65
65
65

Pozvánka
Pozývame Vás na 6. ročník
požiarnických pretekov o pohár
starostu obce, ktorý sa uskutoční
27. júla 2008 na futbalovom
ihrisku o 14,00 hod. Pretekov sa
zúčastní 6 družstiev a prezentovať
sa prídu aj požiarnici z Poľska.

Príďte povzbudiť naše družstvo!
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Oznamy obecného
úradu:
Vážení občania!
V uplynulých dňoch ste obdržali
platobné
výmery
na
daň
z nehnuteľností a
poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2008. Obec Spišský
Štvrtok ako správca daní a poplatkov
pripomína občanom – daňovníkom,
že plynie termín na zaplatenie dane
a poplatku pričom podľa VZN č.
2/2007
o miestnych
daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je
daň splatná
• naraz do 15 dní odo dňa
nadobudnutia
právoplatnosti
platobného výmeru ( to znamená
do
30 dní odo dňa doručenia
platobného výmeru) alebo
• 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 31.8.2008 a tretia
splátka - v termíne do 30.11.2008.
Do pozornosti dávame aj webovú
stránku
obce
www.spissky.stvrtok.szm.sk , kde sú
zverejnené všetky ďalšie informácie
týkajúce
sa
miestnych
daní
a poplatku (predmet dane, daňovníka,
sadzbu dane, vznik a zánik daňovej
povinnosti, splatnosť dane ako aj
daňové
úľavy
a oslobodenia)
uvedené vo Všeobecne záväznom
nariadení č. 2/2007 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Spišský
Štvrtok.
JJ

Zber nebezpečného odpadu
V období od 18. augusta – 22. augusta 2008 sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu. Zber prebehne na
zbernom dvore – za kultúrnym domom v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.
Zbierať sa budú žiarivky, celé elektrické spotrebiče ako televízory, mikrovlnné rúry, žehličky, práčky, mrazničky, starý
upotrebený olej, plastové nádoby od oleja. Ďalej sa budú zbierať aj pneumatiky z osobných a nákladných automobilov
s výnimkou pneumatík z poľnohospodárskych strojov, závesného zariadenia a iné atypické. Prosíme občanov, aby
odpad odovzdávali zamestnancom obce, ktorí budú poverení vo vyhradenom období a čase tento odpad na
zbernom dvore preberať.
Vydáva: Obecný úrad Spišský Štvrtok. Vychádza ako občasník. Kontakty: Obecný úrad, Tatranská 4, Spišský
Štvrtok, spisskystvrtok@stonline.sk., www.spissky.stvrtok.szm.sk. Zodpovedný redaktor: Eva Bajtošová, tel.:
053/4598532, e-mail: kontrola-spstvrtok@mail.t-com.sk. Príspevky nie sú honorované, rukopisy nevraciame, texty nie
sú kontrolované. Tlač: Polypress, spol. s r.o. Levoča, Mäsiarska 28, 054 01 Levoča

