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Na stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska, vykroč jej oproti!
Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné,
veď patria každému,
veď sú veľkonočné.
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Vážení
spoluobčania
Zima je konečne za nami.
Tá vôbec nebola skúpa na
sneh, ako sme si ešte
v decembri mysleli, skôr
naopak. Ale nám sa ju
podarilo pomerne ľahko
zdolať. S našimi vlastnými
technickými prostriedkami, zamestnancami, ľuďmi
zamestnanými cez malé
obecné služby, sme sa zodpovedne a rýchlo popasovali s návalmi snehu. Už tradične, na základe
zmluvného vzťahu, nám v týchto kalamitných situáciách pomáhajú spoločnosti - firma HOR, s.r.o.
a firma DUFART, s.r.o., ktoré zodpovedne pristupujú k našim požiadavkám, začo im ďakujeme.
Mrazivé a studené dni sú už neodvratne preč a mi môžeme s radosťou vítať príchod jari,
s ktorou je neoddeliteľne spätý sviatok Veľkej noci. Slávením veľkonočného Trojdnia si pripomíname Kristovo umučenie, jeho smrť i slávne zmŕtvychvstanie. Preto spoločne, v kruhu svojich
najbližších, detí, vnúčat a pravnúčat, prežívajme tento nádherný kresťanský odkaz, ktorý nás posilní, naplní pokojom a dôverou.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám želajú poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci obecného úradu a starosta obce.
Ing. Ján Greš, starosta obce.
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Z verejného života v obci
Obecný úrad a kultúrny dom.
Ani v zimných mesiacoch sme
nezaháľali a potupne sme vynovovali vnútorné priestory obecného
úradu a kultúrneho domu.
Pod vedením Patrika Toporcera,
ktorý koordinoval prácu zamestnancov J. Bucáka, F. Kroščena a P.
Toporcera
sa
postupne,
v priebehu februára a marca, vynovili priestory kotolne a skladu
v suteréne budovy; chodba obecného úradu prešla rekonštrukciou
osvetlenia a vymenilo sa zničené
linoleum položením novej keramickej dlažby. Výmenu dlažby
urobila dodávateľsky firma p. Jozefa Oravca. Celý priestor sociálnych zariadení, kuchynky a chodby
obecného úradu vymaľovali pracovníci obce.
Našim cieľom je postupná obnova
všetkých vnútorných priestorov
úradu, ale najmä celková rekon-

Dňa 11.marca 2015 sme sa
navždy rozlúčili s našim dlhoročným spolupracovníkom a
priateľom

Jozefom Marušinským,
ktorý nás opustil po dlhej
a ťažkej chorobe .
Aj touto cestou chceme vyjadriť hlbokú sústrasť pozostalým a celej rodine.
Česť jeho pamiatke.

štrukcia kuchyne a toaliet kultúrneho domu, ktoré sú v žalostnom,
nedôstojnom a v nevyhovujúcom
stave. Z uvedeného dôvodu pripravovanej rekonštrukcie je možné
rezervovať priestory kultúrneho
domu na prenájom iba do
30.06.2015. O ďalších možnostiach
rezervácie priestorov vás budeme
informovať koncom mája na úradnej
tabuli,
WEB
stránke
a prostredníctvom miestneho rozhlasu. Rezervácie si vybavíte na
obecnom úrade u p. Daniely Andreidesovej.
Životné prostredie
Neustále sa snažíme udržiavať
prostredie obce v čistote, preto
sme po rozpustení snehu začali so
zametaním ulíc, vyhrabávaním zelene. Postupne prejdeme všetky
lokality. Najviac odpadov je už
tradične v potoku v rómskej lokali-

Obecné oznamy
Voľba hlavného kontrolóra
Dňa 16.03.2015 sa na zasadnutí obecného
zastupiteľstva uskutočnila voľba hlavného
kontrolóra obce Spišský Štvrtok.
Do funkcie bola, na obdobie od 01.04.2015
do 31.03.2021 v rozsahu úväzku 0,2 zvolená Mgr. Katarína Hozzová Gibalová.
1. Na základe požiadavky Urbárskej spoločnosti a spoločnosti Čierňová dolina
budú na webovej stránke obce umiestnené stanovy obidvoch spoločností,
Táto požiadavka odznela nielen zo strany vedenia obidvoch spoločností, ale aj
zo strany ich členov. Obec tejto požiadavke vyhovuje a po doručení stanovy
zverejní.
2. Na základe organizačných zmien sú
úradné hodiny na obecnom úrade rozšírené už aj vo štvrtok od ôsmej hodiny
rannej.
3. V rámci kompetencií starostu obce Spišský Štvrtok, bude od 1. apríla 2015 obsadená funkcia prednostu obecného úradu,
ktorá bola schválená Organizačným poriadkom obce Spišský Štvrtok zo dňa
03.03.2003 v znení dodatku č. 3 zo dňa
14.12.2009
schváleného uznesením
obecného zastupiteľstva č. 91/2009.
Ing, Ján Greš, starosta obce
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te, kde niekomu neprekáža vyhodiť do vody aj železnú kanvu, o plastoch už ani nehovoríme.
Naďalej apelujeme a nabádame Vás
k separácií zložiek komunálneho
odpadu, čím si my všetci znížime
celkové poplatky za odpad. Rovnako upozorňujeme, aby ste neparkovali svoje autá na priestoroch
verejnej zelene pred nákupným
strediskom a farou.
Ulica Krátka
V mesiaci apríl vyzveme dodávateľa
stavby firmu Strabag, a.s. na dokončenie ulice Krátkej položením
asfaltových kobercov. Terénne
úpravy okolia obrubníkov urobíme
s vlastnými zamestnancami ale
nebránime sa tomu, ak by si chcel
niekto úpravy pred vlastnou záhradkou urobiť sám.
Ing. Ján Greš, starosta obce

Verejné obstarávanie po novom
Ministerstvo vnútra SR spustilo 1. februára 2015 ostrú prevádzku elektronického
trhoviska, čo prinieslo pre miestnu územnú samosprávu výrazné zmeny.
Elektronické trhovisko je systém plne
elektronizovaného zadávania ponúk a
nákupov tovarov, stavebných prác alebo
služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu.
Jeho cieľom je zefektívniť procesy verejného obstarávania.
Na Elektronickom trhovisku má povinnosť nakupovať štát, obec, vyšší územný
celok, ako aj organizácie, ktoré sú nimi
zriadené či majetkovo prepojené, ak hodnota tovaru, služieb či stavebných prác
presahuje 1000 eur a dosahuje 134 000
eur v prípade štátu, respektíve 207 000
eur v prípade ostatných obstarávateľov.
Pri stavebných prácach predstavuje horný
finančný limit 5 186 000 eur. Povinnosť
nakupovať na elektronickom trhovisku
vznikla od 1. marca 2015.
Elektronické trhovisko dáva možnosť
aktívneho a úspešného zapájania sa do
súťaže o verejné zákazky aj stredným a
malým podnikateľom s regionálnou pôsobnosťou, pre ktorých takéto súťaženie
doteraz neprichádzalo do úvahy. Systém
je teda otvorený pre všetky podnikateľské
subjekty, ktoré majú záujem obchodovať
na verejnom trhu. Musia vyplniť registračný formulár na portáli www.eks.sk v zóne
Elektronického trhoviska a zaregistrovať
sa do Zoznamu podnikateľov na Úrade
pre verejné obstarávanie.
Ing. Eva Bajtošová
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27. januára 2015 uplynulo 70 rokov
Po urputných bojoch o prístup k slovenským hraniciam
a o priesmyk DUKLA v Karpatoch sa koncom roka 1944 začalo
definitívne oslobodzovanie územia Československa.
Postupne vstúpili na naše územie armády dvoch sovietskych
frontov a v ich zostavách aj Svobodova armáda, na juhovýchode
slovenská a dve rumunské armády. Spišskonovoveský okres bol
oslobodený Sovietskou armádou a jednotkami 1. Československého armádneho zboru v ďalších dňoch od 21. – do 28. januára
1945.
Po oslobodení Košíc a Prešova v januári 1945, postupovala dolinou Hornádu, Hnilca a Torysy 18. armáda generála Gastiloviča
zo zoskupenia 4. ukrajinského frontu smerom na Vysoké Tatry.
Údolím rieky Torysy postupoval 1. Československý armádny
zbor, ktorému velil generál Ludvik Svoboda. Prví, ktorí vstúpili
na územie našej obce v skorých ranných hodinách dňa 27. januára 1945 boli vojaci 4. ukrajinského frontu, 1. Československej
armády a Rumunskej armády.
Toto výročie oslobodenia sme si aj v našej obci pripomenuli na
slávnostnom spomienkovom stretnutí občanov. Položením venca
k pamätnej tabuli oslobodenia obce sa poklonili pamiatke padlých
v II. svetovej vojne členovia miestnej organizácie SZPB. Na
pietnom akte kladenia venca sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Ján
Greš. Spomienkovú oslavu otvoril člen miestnej organizácie
SZPB p. Blažej Lesňák, ktorý privítal prítomných občanov. Slávnostný príhovor k 7O. výročiu oslobodenia obce predniesol
starosta obce. Na záver pozdravila túto slávnosť folklórna skupina Štvrtočan pásmom piesní.
Štefan Bajtoš

Mapa znázorňujúca priebeh bojov počas oslobodzovania Československa

Vážení spoluobčania,
nepopierateľná a pravdivá dejinná udalosť víťazstva ľudstva nad
fašizmom sa stala historickou súčasťou aj našich dejín, kedy sme si
aj my, dňa 27. januára 2015, pripomenuli 70. výročie oslobodenia
našej obce Spišský Štvrtok.
Vojnové roky 20. storočia, kedy príslušníci slovanských národov,
boli vo vyjadreniach nacistov iba podľuďmi, nech sú nám neustále
na pamäti. To, že slovenský národ sa na konci vojny zaradil medzi
víťazov a nie porazených, k tomu prispelo aj SNP a hrdinské činy
partizánskeho odboja. Slovenskí vojaci, civilisti, ľudia rôznych politických názorov a vierovyznaní našli odvahu bojovať za slobodu a
nezávislosť, za svoje deti a rodiny.
Fujavice a mrazivé januárové dni v roku 1945 sťažovali postup
oslobodzovacích jednotiek. Oslobodzujúca Červená armáda, jednotky 1. Československého armádneho zboru a jednotky 4. Rumunskej armády nám nakoniec priniesli vytúženú slobodu. Nesmieme zabúdať ani na našich občanov, ktorí nasadzovali svoje životy
a životy svojich rodín v týchto pohnutých, vojnových časoch.
Postupom času všetky príbehy strácajú svoj lesk a hrdinské činy
z vojny rokov 1939 až 1945 sa len ťažko dokážu ubrániť ich zľahčovaniu a dehonestácií.
Preto dnes nanovo zaznieva potreba, aby sme nenútene, zreteľne
a jasne pripomínali, najmä mladým generáciám, tieto dejinné udalosti a nezmyselnosť vojny, ktorá v konečnom dôsledku ničí dôstojnosť človeka a jeho poslanie.
Ing. Ján Greš, starosta obce

plynu so zápachom napr. kanalizácie, silne
pokazených vajec, hniloby z pivnice a pod.,
 je potrebné, aby akékoľvek podozrenie na
Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádz-  najmä v prvých mesiacoch, kedy sa budú
problém so zápachom plynu alebo podráždekovateľ distribučnej plynárenskej siete na Sloplynovody nasycovať novým odorantom,
nie a vplyv na zdravie človeka či zvierat,
vensku oznamuje, že bude v našej obci meniť
budú dávky pridávaného odorantu vyššie než
občania ihneď nahlásili na Poruchovú linku –
odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná
štandardne; preto sa môžu vyskytovať prípaplyn 0850 111 727,
do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho
dy intenzívnejšieho zápachu plynu, než na aký  odorant Spotleak 1007 nie je toxický, nie je
prenikavého zápachu.
sme doteraz zvyknutí,
to jed. Prevádzkové koncentrácie odorantu v
Nový odorant s názvom Spotleak 1007 :
 do doby, kým si obyvateľstvo zvykne na nový
zemnom plyne sú veľmi malé. Pri horení
 má intenzívnejší, výraznejší zápach než THT,
odorant resp. mierne odlišný zápach, je poodorizovaného plynu sa odorant spáli, takže
 zápach, čo do čuchového vnímania človetrebné, aby boli ľudia ostražití a každý zápach
bežný spotrebiteľ za normálnych podmienok
kom, je obdobný ako zápach THT avšak s
v domácnosti či inde preverili, aby nedošlo,
vôbec neprichádza s odorantom do styku.
miernym odtieňom zápachu sírovodíka,
najmä v prvých mesiacoch, k zámene zápachu

Prechod na nový odorant zemného plynu

Základná škola
Spišský Štvrtok
Jarné aktivity v škole
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Noc čítania biblie
Pod vedením pána učiteľa Macka, Zemana
a pani učiteľky Kukurovej sa ešte pre Vianocami konala pre starších žiakov školy
zaujímavá akcia. V rámci spania v škole sa
deti

venovali

v

rôznych

aktivitách

(dramatizácia, kresby...) biblickým textom, modlitbám, biblickým filmom, knihám. V rámci akcie sa deti zúčastnili aj
nočného čítania biblie v kostole.

Naše

poďakovanie patrí aj pátrovi Witoldovi.

Zápis do prvého ročníka
V dňoch 4. a 5. februára 2015 sa v budove

Veľká Akadémia

Základnej školy v Spišskom Štvrtku konal
zápis do prvého ročníka ZŠ. Do školy sme
zapísali 38 budúcich školáčikov. Všetky
deti boli veľmi šikovné a už teraz sa na
nich veľmi tešíme. Stretneme sa 2. septembra o 9.00 hod. pred budovou školy.

www.zsspisskystvrtok.edupage.org
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Fašiangy s DFS NEZÁBUDKA
Majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom
spojeným s prelomom zimy a jari.
Aj v našej základnej škole si toto zvykoslovie udržiavame.
Tohto roku, 17. februára, detská folklórna skupina Nezábudka v maskách sprevádzala karnevalový sprievod a na
záver karnevalu, keďže bolo pred popolcovou stredou,
„pochovala basu“. Táto zábava sa považuje za jednu
z najživších hier ľudového divadla, videli ju všetci žiaci našej
školy a patrične to ocenili veľkým potleskom.
Paľeňe Šmertki (Vynášanie Moreny)
Aj tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď
ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých
konanie možno ovplyvniť. Najčastejším termínom na vynášanie Moreny alebo u nás „Paľeňe Šmertki“ bola Smrtná
nedeľa. Tento zvyk sme ukázali deťom základnej
a materskej školy 20. marca areáli základnej školy. Popol
zo spálenej Šmertki dievčatá vysypali do Štvarskeho jarku.
Čo nás ešte čaká: Pletenie korbáčov 26. marca 2015
v základnej škole.

Zachovanie kultúrneho dedičstva.
Miestny odbor Matice slovenskej si v rámci svojich cieľov
stanovil vyzbierať čo najviac predmetov našich predkov.
To sa nám postupne aj darí a naše deti si ich môžu poprezerať v expozícii na chodbe v základnej škole .
V. Lesičková

HK Spišský Štvrtok má za sebou úspešnú sezónu

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB
Rozpis domácich futbalových zápasov:
A mužstvo
12.04. o 16:00 hod.
03.05. o 17:00 hod.
ca
17.05. o 17:00 hod.
31.05. o 17:00 hod.
14.06. o 17:00 hod.
Dorast :
28.03. o 14:00 hod.
11.04. o 14:00 hod.
25.04. o 14:00 hod.
16.05. o 14:00 hod.
30.05. o 14:00 hod.
13.06 o 14:00 hod.
Žiaci:
04.04. o 12:00 hod.
11.04. o 12:00 hod.
25.04. o 12:30 hod.
09.05. o 13:00 hod.
23.05. o 13:30 hod.
06.06. o 14:00 hod.

Spišský Štvrtok : Spišská Belá
Spišský Štvrtok : Veľká LomniSpišský Štvrtok : Batizovce
Spišský Štvrtok : Stráže
Spišský Štvrtok : Hozelec
Spišský Štvrtok : Kežmarok
Spišský Štvrtok : Poprad
Spišský Štvrtok : Margecany
Spišský Štvrtok : Prakovce
Spišský Štvrtok : Krompachy
Spišský Štvrtok : Sp. Podhradie
Spišský Štvrtok : Slovenská Ves
Spišský Štvrtok : Stráže
Spišský Štvrtok : Sp. Stará Ves
Spišský Štvrtok : Sp. Bystré
Spišský Štvrtok : Kravany
Spišský Štvrtok : Hôrka
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Náš klub bol aj túto
sezónu účastníkom Spišskej amatérskej hokejovej ligy (SAHL). V 2.
ročníku tejto súťaže
štartovalo 10 mužstiev.
Z ligy odstúpil tím Lekári
a pribudli Apaches Team, Drinken Barons,
Direct Real Team a HK
Vydrník.
Liga trvala od začiatku
októbra a posledné kolo
základnej časti sa odohralo 22. marca, po
ktorom sme celkovo skončili na 2. mieste
v tabuľke. Do play-off postúpilo prvých 6
mužstiev, z toho prvé dve priamo do semifinále a zvyšné štyri si zahrajú zápas „o semifinále“. Semifinále a finále sú na programe
28.03.2015. Všetci ste srdečne pozvaní, aby
ste podporili náš tím v boji o cennú trofej.
V krátkosti ostatné...
 Novým podpredsedom klubu sa stal Peter
Jeleň.
 Počas letnej prípravy sa hráči R. Zalibera, R.
Olejník a J. Brincko zúčastnili jednodňového tréningového procesu s 2.-ligovým MHK
Humenné.
 2.6.2014 zorganizovala naša ZŠ Športový
deň pre deti pod vedením Mgr. M. Ondáša;
náš klub vybral spomedzi všetkých súťažiacich pohybovo najnadanejšieho chlapca
a dievča, ktorí boli odmenení.
 21.9.2014 sa hráči R. Zalibera, R. Olejník
a P. Jeleň zúčastnili s hráčmi SKV Aligators
(učastník SAHL) medzinárodného hokejového turnaja v rakúskom Hart bei Graz; na
turnaji štartovalo 12 mužstiev z Rakúska,

Poľska,
Českej
republiky, Maďarska, Nemecka a
Slovenska;
náš
slovenský
tím
tento turnaj zaslúžene vyhral a R.
Olejník bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča turnaja !
 Obecné zastupiteľstvo nám aj na tento rok
poskytlo dotáciu, za čo srdečne ďakujeme.
 13.02.2015 sme zorganizovali v KD Valentínsku zábavu, ktorá sa niesla v duchu priateľstva a lásky; výťažok z akcie pribudol do
klubového rozpočtu.
 27-28.02.2015 si hráči R. Zalibera a R.
Gancarčik obliekli dres London Bulldogs
a reprezentovali nás na medzinárodnom
turnaji v Prahe; na turnaji štartovalo 12
mužstiev z Českej republiky, Ruska, Švajčiarska, Talianska, Ománu a Anglicka; naši
chlapci obsadili pekné 5. miesto.
 29.02.2015 sme sa zúčastnili turnaja GAHL
Cup v Rožňave; aj tento krát sme na turnaji
postavili dve družstvá; z celkového počtu 6
družstiev obsadil náš A-team 2. priečku a B
-team 4. priečku.
 04.03.2015 sme z klubového rozpočtu
zakúpili 12 floorballových hokejok pre deti
našej ZŠ.
V mesiaci apríl nás čaká zaslúžený oddych. Ale
už od mája štartujeme letnú prípravu, v rámci
ktorej plánujeme hrať aj hokejbal v telocvični
ZŠ, kde veľmi radi privítame aj nové tváre
všetkých vekových kategórií. Pre bližšie informácie nás stačí kontaktovať na našej facebookovej stránke.
Mgr. Tomáš Čeklovský, manažér klubu
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Zo života našich najmenších
December 

Zápis do Materskej školy
v Spišskom Štvrtku.

V mesiaci vianočných príprav sme ani mi neotáľali:
 Na vianočných tvorivých dielňach sme si pripravili

Od 16. februára do 16. marca
sa uskutočnil zápis detí do
našej materskej školy na školský
rok 2015/2016 .
Rozhodnutie o prijatí / neprijatí
dieťaťa bude rodičom doručené
najneskôr do 30 dní.

vianočnú výzdobu spolu s rodičmi.
 Privítali

sme

Mikuláša

v parku

a rozsvietili

stromček.
 Upiekli sme si medovníčky, ako tradičné vianočné pečivo.
 A našich milých rodičov sme obdarili krásnym vystúpením na vianočnej besiedke.

Január 

Ani tento mesiac sme nezaháľali :
 Po prázdninách sme hneď vhupli do snehu zimnými hrami.
 Nahodili sme sa do gala a na prvom škôlkarskom
plese sme zaplesali.
 No a nakoniec sme sa aj trocha opäť vzdelávali
na interaktívnej tabuli na tému Od bábätka po
školáka.

Február 

Bol fašiangový čas a aj ten sa dočkal nás:
 Na začiatok sme sa zapojili do súťaže o fašiangovú výzdobu, kde
sme aktívne deti odmenili.
 Navštívilo nás aj divadielko s predstavením o „Guľkovi Bombuľkovi“.
 A nakoniec sme Fašiangy ukončili „Rozprávkovým karnevalom“,
kde nás navštívila kopa krásnych bytostí.

Malý zajko v tráve čupí,
sleduje jak jar sa budí,
všetko živé raduje sa,
na Veľkú noc hotuje sa.
Privítajme sviatky jari,
nech sa všetkým dobre darí.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje
kolektív MŠ Spišský Štvrtok.

Oznamy správcu dane

Spoločenská
Žena
roka 2013 rubrika

Obec Spišský Štvrtok, ako správca miestnych daní,
oznamuje občanom - daňovníkom, že v priebehu
mesiaca apríl im budú zamestnancami obce doručované rozhodnutia k dani z nehnuteľností a k
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2015.
Zmeny pre rok 2015
Pri dani z nehnuteľností bola VZN č. 7/2014
o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok upravená ročná sadzba dane pre pozemky –
orná pôda, chmeľnice, vinice, trvalé trávnaté porasty z doterajšej sadzby 0,50% na 1%.
Výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa VZN č. 6/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Spišský
Štvrtok upravila na 15,51 € za osobu a rok.
Pre poplatníkov, ktorí využívajú množstvový zber
je výška poplatku 0,015736 € za 1 liter odpadu.
Pri tvorbe poplatku za komunálny odpad je obec
povinná vychádzať z výšky oprávnených nákladov
uhradených za služby spojené so zberom
a odvozom všetkých zložiek komunálneho odpadu
v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
Oslobodenie od poplatku
Upozorňujeme poplatníkov, ktorí si v roku 2015
uplatnia oslobodenie od poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, na povinnosť predložiť správcovi dane potvrdenie vydané
v roku 2015 o tom, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období v obci nezdržiavajú.
Platenie miestnych daní a poplatku
Splátky dane a lehoty splatnosti sú určené správcom dane v rozhodnutí. Miestne dane môžete
zaplatiť :
 v hotovosti na obecnom úrade v úradných
hodinách,
 bezhotovostným prevodom na bankový účet
obce.
Upozornenie

Na záver chceme upozorniť daňovníkov /
poplatníkov, aby si svoje nedoplatky k
31.12.2014 vyrovnali do konca apríla 2015.
Po tomto termíne obec pristúpi na zverejnenie
dlžníkov na úradnej tabuli.
Janka Jurčová

Obecná štatistika k 31.12.2014
SPOLU

Muži

Ženy

2492

1226

1266

Narodení

31

13

18

Zosnulí

19

10

9

Prisťahovaní

10

4

6

Odsťahovaní

32

16

16

Počet
obyvateľov

Najstarší obyvateľ
Štefan Toporcer
Priemerný vek
Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok

91 rokov
35,3 rokov

NAŠE RADY
ROZŠÍRILI

Lucas Bobula

december - marec

Stela Kukurová
Jasmína Mirgová

OPUSTILI NÁS

Stela Moschová
Soňa Novysedláková
Kamil Stacho
Peter Ščuka
Filip Žilka

Ján Bajtoš
Ján Javorský
Jozef Marušinský
Margita Mirgová
Jolana Toporcerová

BLAHOŽELALI SME
90 rokov Ján Slanina
80 rokov Cyril Dunčko
Štefan Slebodník
Alžbeta Bajtošová
Mária Skokanová
75 rokov Jozef Javorský
70 rokov Margita Sagulová
Jozef Mirga
Emília Guzová
Štefan Dunčko
Ing. Ľudovít Dzurila
65 rokov Ing. Vladimír Hanisko
Ladislav Jurek
Dušan Bajtoš

Ján Toporcer
Viliam Gábor
Mária Garčárová
Marta Mlynárová
Mária Boguská
Jozef Petrovič
Vladimír Ščuka
Anna Lesňáková
Mária Bajtošová
60 rokov Štefan Petrovič
Peter Bajtoš
Ing. Anna Kežmarská
Olina Majcherová
Mária Kukurová

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu
sa uskutoční od 13.04.2015 do 17.04.2015.
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!
Za vypaľovanie porastov bylín, kríkov, 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.
ORHaZZ v Levoči

Nebezpečenstvo vzniku požiarov
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.
Všetci občania sú 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 OR Hasičského
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