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Veľká noc - najvýznamnejší kresťanský sviatok
Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si
kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na
židovskú paschu - ktorá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl)
na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva. (2.Mojžišova 12,1-4
a 13,3-10). Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na
prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na
oslavu - nedeľu - pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý
deň po sobote (Matúš 28,1 Marek 16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1). Veľkonočný - tichý týždeň
trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne
pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. Ich vážnosť pripomína čierne
chrámové rúcho.
Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie udalosti
spásy. Počas Kvetnej nedele si pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema, aby tu oslávil
veľkonočné sviatky. Slávnosť veľkonočného baránka sa vtedy mohla konať jedine v
Jeruzaleme - hlavnom meste židov.
Zelený štvrtok pomenovaný je pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde
sa Pán Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi. Hlavným dôvodom svätenia tohto dňa je
ustanovenie Večere Pánovej Pánom Ježišom Kristom.
Na Veľký piatok si Kresťania pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži.
Evanjelici ho považujú za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo
vykúpenia sveta. Ježiš Kristus bol ukrižovaný na vrchu Golgota cisára Tibéria a
Pontského Piláta.
Biela sobota - Ježiš bol pochovaný do hrobu. V sobotu sa v chrámoch nekonajú služby
Božie. Len večer bývajú v niektorých cirkevných zboroch služby Božie, ktoré sa začínajú
v pôstnom duchu a končia sa už radosťou z Pánovho vzkriesenia. Sobota je prípravným
dňom pred veľkonočnými sviatkami.
Veľkonočná nedeľa - Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo
zamrznutej zeme vyrastá tráva, rozkvitá zasnežená lúka, na zamrznutom strome vypučia
listy... Raz na jar pred 2000 rokmi na Veľkú noc sa však odohral aj iný zápas so smrťou.
Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť a vstal k
novému životu. Neostal v hrobe, pretože Ho Boh vzkriesil. Ježiš Kristus nebol
obyčajným človekom, ale bol Božím Synom.
Veľkonočný pondelok - Typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, šibanie prútikmi,
maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok nemajú kresťanský pôvod. Často sa stáva, že odsúvajú pravú podstatu veľkonočného
pondelka do úzadia.
zdroj: www.exil.sk

Prajeme Vám požehnané Vel’konočné sviatky, plné milosti v kruhu svojich rodín.
Štefan Bajtoš, starosta obce

Verejný život obce
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
OZ na svojom 1. riadnom zasadnutí 21. januára 2008 schválilo:
• Všeobecné záväzné nariadenia Obce Spišský Štvrtok o spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Spišský
Štvrtok.
• Obsah Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
a súhlasí s plnením, z nej
vyplývajúcim.
• termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v roku 2008.
• odmenu za poskytovanie opatrovateľskej služby mimo pracovný pomer vo
výške 50,- Sk za hodinu.
OZ na svojom 1. mimoriadnom zasadnutí 18. februára 2008 schválilo:
• stratégiu typu LEADER s orientáciou na oblasť rozvoja cestovného ruchu a
vstup do Miestnej akčnej skupiny (MAS) s názvom "LEV", kreovanej v
okrese Levoča za účelom podania žiadosti o nenávratné finančné zdroje pre
jej činnosť a samotnú implementáciu stratégie typu LEADER z PRV, os 4 Prístup LEADER.
• použitie finančných prostriedkov vo výške 42.000,–Sk na podanie žiadosti
v rámci výzvy Rozvoj školskej infraštruktúry na projekt - Základná škola,
telocvičňa, školské ihrisko,
• projektový zámer realizácie rekonštrukcie materskej školy,
• použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúry firme
Arprog a.s. Poprad vo výške 853.609,- Sk za uloženie kanalizačného
potrubia na ulici ČSĽA.
• správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2007,
• zahraničné pracovné cesty do obce Gminy Siepraw v Poľskej republike
uskutočnené v roku 2008.
OZ na svojom 2. riadnom zasadnutí 17. marca 2008 schválilo:
• uskutočnenie Folklórnych dní obce dňa 21.6.2008,
• predloženie žiadosti na realizáciu projektu Moderná škola a jeho
spolufinancovanie vo výške 5% z oprávnených nákladov,
• sumu 30.000,–Sk na spracovanie projektového zámeru rekonštrukcie MŠ,
• členov rady školy – Slávka Bajtošová, Janka Jurčová, MUDr. Viera
Podolinská,
• úhradu faktúry za práce na ul. Družstevnej v sume 173.970,–Sk,
• odkúpenie pozemkov pod miestne komunikácie v lokalite Majerická cesta,
v sume 1,-Sk/m2,
• odkúpenie parciel 87/2 – 118m2 a 87/3 – 220 m2 v areáli základnej školy a vo
vlastníctve Rehole menších bratov Konventuálov,
a nesúhlasí:
• s umiestnením telefónnej ústredne (prekládka) v prístavbe obecného úradu,
• s odpredajom pozemku podľa žiadosti p. Mirgu,
• s prevádzkovaním elektronickej rulety v obci.

Stránkové hodiny
obecného úradu
Pondelok
Streda
Piatok

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

Otváracie hodiny
knižnice:
Pondelok
Streda
Piatok

13,00 – 17,30
13,00 – 17,30
13,00 – 17,30
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Oznam neplatičom
V minulom čísle
Štvrtockého
kuriéra sme uviedli, že zverejníme
mená občanov - neplatičov, ktorí
nemajú vyrovnané dlhy voči obci
Spišský Štvrtok a nebudú mať
dohodnutý splátkový kalendár.
Nakoľko občania na to zareagovali
veľmi pozitívne, a ešte stále
prebieha uzatváranie splátkových
kalendárov a
uznaní dlhov,
veríme,
že
táto
situácia
s nedoplatkami sa vyrieši aj bez
zverejňovania mien neplatičov
v ďalšom
čísle
Štvrtockého
kuriéra.
J.J.

Oznam správcu dane
Obec Spišský Štvrtok ako správca
miestnych daní a poplatkov
informuje svojich daňovníkov, že
daň z nehnuteľností a poplatok za
komunálny odpad sa uhrádza na
základe
platobných
výmerov
doručených každému daňovníkovi
do vlastných rúk. Z dôvodu
reinštalácie
počítačových
programov k daniam, nie je možné
prijímať do pokladne OcÚ skoršie
platby. Preto žiadame daňovníkov
o úhradu týchto daní až po
doručení platobných výmerov. J.J.

Ostatné oznamy
 Upozorňujeme občanov našej
obce, ktorí vytvárajú skládku
odpadu na ul. Potočnej, aby ju vo
vlastnom záujme a na vlastné
náklady
legálne
zlikvidovali.
Pôvodcom nelegálnych skládok
hrozí pokuta až do výšky 5.000,–
Sk.
Oznamujeme
všetkým
občanom, že pristúpime k
ukladaniu sankcií za vytváranie
takýchto skládok.
 O našej obci bola spracovaná
video prezentácia. Záujemcovia
o túto prezentáciu sa môžu
kontaktovať na obecnom úrade.

Separovaný zber
14.04.2008 – plasty, kovy, VKM
28.04.2008 – papier
05.05.2008 – sklo
12.05.2008 – plasty, kovy, VKM
09.06.2008 – plasty, kovy, VKM
23.06.2008 – papier

Posudzuj l’udí skôr podl’a ich otázok, než podl’a odpovedí. (Voltaire)

Verejný život obce
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Ako ďalej, alebo rozvoj našej obce.
V roku 2007 Slovenská republika vstúpila do nového programovacieho obdobia na čerpanie prostriedkov z fondov
Európskej únie na roky 2007 – 2013. Aj naša obec, po zverejnení prvých výziev, podnikla kroky v snahe získať
finančné prostriedky z týchto zdrojov.
V minulom roku sme požiadali o poskytnutie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu bývalej budovy pekárne na „Moderné zdravotné centrum 21. storočia“. Naša žiadosť
bola úspešná a v súčasnosti je príprava projektov v štádiu realizácie.
Taktiež sme požiadali o finančné prostriedky vo výške 200.000,–Sk na projekt „Revitalizácia verejných
priestranstiev s dosadbou parkových úprav v obci Spišský Štvrtok“ v rámci Programu obnovy dediny 2008
z prostriedkov Slovenskej agentúry životného prostredia. V rámci tohto projektu chceme riešiť vstup do obce v smere
od Popradu a to autobusovú zastávku v smere na Spišskú Novú Ves a výsadbu zelene okolo kríža na tejto križovatke.
Bola podaná aj žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov
z prostriedkov Environmentálneho fondu
na 4. etapu výstavby
kanalizácie a rozšírenie čističky odpadových vôd. V súčasnosti, v rámci
výzvy Rozvoj školskej infraštruktúry, pripravujeme žiadosť na
rekonštrukciu Základnej školy v našej obci. V rámci tejto žiadosti
plánujeme zrealizovať výmenu okien, zateplenie, výmenu strešnej
krytiny na budovách ZŠ a telocvične. V budove školy by sa mala
taktiež zrealizovať výmena dverí a nová elektroinštalácia, v telocvični
nová podlaha. V rámci tohto projektu plánujeme zriadiť v škole 3
odborné učebne, vystaviť multifunkčné školské ihrisko a oplotiť areál
školy.
V snahe získať čo najviac finančných prostriedkov z fondov EÚ
a iných zdrojov je zámerom obce reagovať na všetky výzvy, ktoré
môžu v budúcnosti priniesť obci úžitok.
Nespoliehame sa však len na cudzie zdroje. Z vlastných zdrojov sme tento rok začali rekonštrukciu ulice Družstevnej,
kde sa uložili obrubníky a v priebehu marca uložíme asfaltový koberec. K ďalším plánovaným aktivitám patrí
rekonštrukcie Domu nádeje, rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole a rôzne iné aktivity. V rámci rozvoja
individuálnej bytovej výstavby začíname vykupovať pôdu pod miestne komunikácie v lokalite Majerická cesta. Touto
cestou by sme chceli osloviť majiteľov pôdy, aby zodpovedne pristupovali k týmto výkupom tak, aby sa výstavba
v tejto lokalite mohla čo najskôr začať.
O tom, ako sa nám darí v získavaní finančných prostriedkov a realizovaní plánovaných aktivít Vás budeme pravidelne
informovať na stránkach týchto novín. Informácie o obci môžete získať aj na oficiálnej stránke obce
www.spissky.stvrtok.szm.sk.
E.B.

Moderné zdravotné centrum 21. storočia
Súčasne so vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika stala členom
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), do ktorého patria aj krajiny
Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi
EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú
Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc v celkovej ročnej sume
13,36 miliónov EUR. Slovenskej republike v priebehu piatich rokov bude
poskytnutá celková suma 67 mil. EUR, pričom 95% tejto sumy bude
poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva. V súvislosti s uvedeným sa
vytvorili dva samostatné finančné mechanizmy, a to finančný mechanizmus
EHP a Nórsky finančný mechanizmus (NFM). Cieľom tejto pomoci je prispieť
k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na
investičné a rozvojové projekty v určených prioritných oblastiach.
Jedným z rozvojových zámerov našej obce je poskytnúť občanom dôstojné a všetkým prístupné zdravotné ošetrenie.
Preto sme v minulom roku zareagovali na výzvu EHP a NFM a v rámci prioritnej oblasti Zdravie a starostlivosť o deti
sme požiadali o poskytnutie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre „Moderné
zdravotné centrum 21. storočia“. Naša žiadosť bola akceptovaná a 31. januára t.r. bola podpísaná zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov vo výške 645.492,– Sk zdrojov EHP, NFM a ŠR SR. Spoluúčasť obce na tomto projekte je
10%, čo predstavuje sumu 71.721,– Sk. V rámci projektu plánujeme zrekonštruovať bývalú pekáreň a tým poskytnúť
nové priestory pre všeobecného lekára, detského lekára, stomatológa, gynekológa a lekáreň. Nové zdravotné centrum
bude spĺňať všetky štandardy moderného a bezbariérového strediska. Všetci veríme, že naša snaha bude zavŕšená
úspechom a spokojnosťou občanov obce.
E.B.

Neexistuje žiadna istota, iba rôzne stupne neistoty. (A. P. Čechov)

Verejný život obce
súťaží, ako sú Pytagoriáda, Klokan,
Matematická olympiáda.
Základná škola je dôležitou Geografická olympiáda – okresné kolo:
inštitúciou v rámci našej obce, 1.miesto: Martin Biskup (5.A)
preto sme sa rozhodli prezentovať 1.miesto: Gabriel Tamaši (6.A)
našu bohatú výchovno-vzdelávaciu 2.miesto: Juraj Podolinský (7.B)
aj mimoškolskú činnosť. Veľa
o našej
činnosti
a úspechoch
žiakov školy sa môžete dozvedieť
aj na internetovej stránke školy
www.zsspistv.edu.sk.
Najdôležitejšou
úlohou
v
poslednom období bola príprava
žiakov 9. ročníka na Monitor 9 s
nasledujúcimi výsledkami, ktoré
sú
nad
celoslovenským
priemerom. V matematike sme
dosiahli úspešnosť 61,2% (priemer Biblická olympiáda – okresné kolo:
SR - 56,3%), v slovenskom jazyku 4.miesto – súťažné družstvo Tomáš Bajtoš,
59,8% (priemer SR - 58,1%).
Stanislav Rákoci, Peter Lačný – 9.A).
Súčasťou práce pedagógov ZŠ je Šaliansky Maťko – okresné kolo: 3.miesto okrem
bežného
výchovno- Adam Javorský (2.A)
vzdelávacieho procesu aj príprava Medzi obľúbené akcie patria plavecký
žiakov na rôzne súťaže a realizácia výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníka a lyžiarsky
akcií s rôznym zaujímavým
výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníka, ktoré sa
a pestrým obsahom. V poslednom uskutočnili v mesiaci február.
období sme sa zúčastnili aj takých

Zo života školy
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V spolupráci s Gymnáziom sv. F.
Assiského z Levoče sme sa
aktívne zúčastnili športového
festivalu pre žiakov 1. stupňa pod
názvom Dreams and Teams na
rozvíjanie športového a tímového
ducha.
S cieľom
výchovy
žiakov
k zdravému životnému štýlu sme
sa zapojili do Týždňa zdravého
pitného režimu, v rámci ktorého
sme zrealizovali ochutnávku čajov
a predaj balíčkov zdravia.
Vo fašiangovom období sa naši
žiaci vyšantili na karnevale.
Nápaditými
maskami
nás
prekvapili nielen žiaci prvého, ale
aj druhého stupňa. Nechýbalo
občerstvenie, dobrá hudba a tanec.
Príchod
jari
uvítali
žiaci
folklórneho krúžku už tradičnou
akciou Pálenie Moreny.
Za spomenutými akciami treba
vidieť prácu všetkých, ktorí sa na
nich podieľali – pedagógov,
žiakov, rodičov, za čo im patrí
srdečné poďakovanie.
Vedenie ZŠ v Sp. Štvrtku

Návšteva z obce Siepraw, Poľsko
Obec Spišský Štvrtok uzavrela dohodu o partnerskej spolupráci
s obcou Siepraw, Poľská republika. Cieľom tohto partnerstva je
spolupráca najmä v oblasti kultúry, športu, výmenných pobytov
detí a mládeže našich obcí. Predstavitelia tejto obce nás
navštívili dňa 26. januára t.r., zoznámili sa s našimi
rozvojovými zámermi a s okolím našej obce. Navzájom sme si
vymenili skúsenosti z oblasti získavania zdrojov z prostriedkov
EÚ. Večer sa naši hostia stretli s obyvateľmi na poľovníckom
plese.
E.B.

Príchod jari sprevádzajú požiare
Lesný požiar ľahko vznikne, ale veľmi ťažko sa hasí; ťažko prístupný alebo neprístupný terén, vodný zdroj ďaleko
alebo žiadny, suchý porast a stále silnejúci dokáže fantasticky nasávať vzduch z okolia. Lesný požiar si robí, čo chce!
Každoročne zničí veľkú plochu lesov. Štatistika minulého roku hovorí, že na území Prešovského kraja bolo v roku 2007
v odvetví lesného hospodárstva zaznamenaných 107 požiarov so škodou 118 533 100,– Sk, čo je o 54 prípadov viac ako
v rovnakom období minulého roka. Okres Levoča zaznamenal 6 požiarov so škodou 126 000,– Sk. Z hľadiska
sledovaných príčin najviac požiarov vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov, pri zakladaní ohňov na skládkach
odpadu a odpadkov, manipuláciou s otvoreným ohňom.
Suché trávnaté porasty vypaľujú niektorí občania v mylnej predstave, že tým skvalitňujú nový trávnatý porast.
V skutočnosti vypaľovanie ničí štruktúru pôdy, jej mikroorganizmy. Najviac lesných požiarov vzniká v jarnom období,
keď sa v prírode nachádza veľké množstvo suchej trávy, lístia, ihličia. Ich zápalnosť a horľavosť za teplého a suchého
počasia je veľmi vysoká. Vypaľovanie je podľa zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov zakázané a za
porušenie môže byť občanovi uložená pokuta až do výšky 10 000,– Sk.
Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste sa vyvarovali neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch, vypaľovania
porastov bylín, kríkov a stromov. Právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom chceme pripomenúť, že na
spaľovanie zbytkov po čistení, ťažbe, na spaľovanie suchého lístia a iného odpadu musia mať písomný súhlas
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Levoči.
Vážení občania, iste budete súhlasiť, že najlacnejšou ochranou prírody je predchádzanie požiarom.
npor. Ing. Viera Suržinová
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Levoči

Nie je hanba nič nevediet’, iste je však hanba nechciet’ sa nič naučit’. (Platón)

Kultúra a šport v obci
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Stretnutie s jubilantmi

Oznamy z knižnice

Dňa 16. januára 2008 sme v zasadačke obecného úradu pripravili malé
posedenie pre jubilujúcich občanov , ktorí sa v poslednom štvrťroku 2007
dožili svojho životného jubilea a to
70, 75, 80 rokov života. Na
spoločnom stretnutí sa zúčastnilo 9
jubilantov. Povzbudivé slová a
gratulácie od starostu obce p.
Bajtoša
a pátra Jozefa správcu
farnosti jubilanti s vďačnosťou
prijali. Posedenie
pri
malom
pohostení spríjemnili aj deti zo
skupiny Rytierikovia s krátkym
kultúrnym
programom
a odovzdaním darčekov od obce.
Popoludnie sa nieslo v znamení spomienok a prezeraním fotografií.
M.V.

V minulom roku sme do obecnej
knižnice zakúpili nové knihy od
súčasných, známych i menej
známych autorov. Rozšírili sme
tak o nové vydania beletriu a tiež
knihy pre deti. Nové encyklopédie
a náučnú literatúru privítajú aj
študenti. Tešíme sa na Vašu účasť
v knižnici.
Štatistické údaje:
V roku 2007 bolo vypožičaných
594 kníh, z toho krásna literatúra
pre dospelých
294, krásna
literatúra pre deti a mládež 176 a
odborná literatúra 124 kníh.
Medzi najlepších čitateľov v roku
2007 patrili:
dospelí - p. Albín Gontkovič, p.
Štefánia Toporcerová, p. Anna
Drobná,
deti a mládež: Julka Dzurilová a
Monika Jendrálová.
Nové knihy odporúčané do Vašej
pozornosti:
beletria: Táňa Keleová-Vasilková
-Kvety pre Lauru, Dúhový most,
Túžby, Cukor a soľ,
Danielle Steelová - Jej kráľovská
výsosť, Nečakaný darček, Láska,
Vypočuté modlitby,
Khady – Zmrzačená,
detská literatúra: Jozef Paulovič:
-Deduško Večerníček, Vlk a sedem
kozliatok,
odborná a náučná literatúra:
Otto Havrilla - Ľudia ktorí zmenili
svet, Slovensko, Encyklopédia.
M.V.

Karneval
V nedeľu 3. februára
2008 sa v Kultúrnom
dome v našej obci
uskutočnil fašiangový
karneval pod názvom
,,Deti deťom“, ktorý
zorganizovali
v spolupráci
Obecný
úrad a Farský úrad už
po 14-ty krát . Na
tomto podujatí sme
mohli
vidieť
vynaliezavosť
a šikovnosť mnohých
rodičov, ktorí svojím
ratolestiam pripravili úžasné masky. Sprievod masiek, tanečná zábava, súťaže,
hry, vecné odmeny a malé občerstvenie, to všetko prispelo k dobrej nálade
všetkým účastníkom karnevalu. O kultúrny program sa postarali aj najstaršie
členky skupiny Rytierikovia, ktoré predviedli svoje tanečné umenie.
M.V.

Divadlo
Na Peróne
,,Zabudnutá rozprávka“
– pod týmto názvom
dňa 8. marca 2008 herci
divadla
Na Peróne
z Košíc
predviedli
divadelné predstavenie
v našej obci. Obecný
úrad pri príležitosti
jarných
prázdnin
zorganizoval
toto
predstavenie najmä pre
naše deti a mládež.
Tento deň bol aj príležitosťou na oslavu Medzinárodného dňa žien. Preto každá
prítomná mamka, babička či teta dostala malú pozornosť od obce. Divadelné
predstavenie sa prítomným divákom veľmi páčilo a hercov odmenilo búrlivým
potleskom.
M.V.

Výzva na
predkladanie ponúk
Obec Spišský Štvrtok vyzýva
podnikateľské subjekty z oblasti
stavebníctva
na
predloženie
cenovej ponuky na
stavbu
„Rekonštrukcia Domu nádeje
v obci Spišský Štvrtok“.
Obstarávateľ požaduje predloženie
cenovej ponuky podľa podkladov a
predloženie dokladu o oprávnení
podnikať. Kritériom hodnotenia je
ponuka s najnižšou cenou. Termín
na predkladanie ponúk je do
11.apríla 2008. Podklady a bližšie
informácie budú poskytnuté na
Obecnom
úrade
v Spišskom
Štvrtku.

Keby neexistovala posledná minúta, nebolo by nikdy nič hotové. (Mark Twain)

Spoločenská rubrika január – marec 2008
STALO SA V OBCI
JANUÁR
1787
Obec Spišský Štvrtok má 62
domov a 493 obyvateľov.
1828
K obci boli územne
pričlenené Mečedeľovce.
1462
V obci
bola
zriadená
Rímskokatolícka
ľudová
škola.
FEBRUÁR
1949
Putovné kino z Levoče po
prvý krát sa v našej obci
premietal film

PRIPRAVUJEME:
11. máj 2008 Deň matiek - kultúrny
program pripravovaný deťmi z MŠ,
žiakmi ZŠ, členmi MS a skupiny
Rytierikov.
1. jún 2008 Medzinárodný deň
detí - Farský deň detí v Dravciach.
21. jún 2008 Folklórne slávnosti
obce - prehliadka folklórnych
súborov zo Smižian, Jablonova,
Iliašoviec, Harichoviec, našej obce
a hostí z Poľska.

NARODILI SA:

JUBILEUM
OSLÁVILI:

SPOMIENKA

Dezider Mirga
František Bajtoš

60
60

František Sagula
Veronika Javorská
Mária Dunčková

65
65
65

Ladislav Kováč
Albín Gontkovič
Mária Stašová

70
70
70

Terézia Javorská
Margita Mirgová

75
75

Anna Petreková

80

Mária Lesňáková
Ján Slanina
Mária Slavkovská

82
83
83
Všetkým
jubilantom
k vzácnym
životným
jubileám

srdečne blahoželáme!

UZAVRELI
MANŽELSTVO:
Pavol Ščuka
a Eva Hamrozeková

Štefan Gábor
Adam Gaj

Rastislav Ščuka
a Marcela Pechová

Dávid Toporcer

Ernest Kroščen
a Erika Kroščenová

Matúš Starigazda
Klaudia Špaldová

Ladislav Mirga
a Alžbeta Mirgová

Marko Bajtoš

OPUSTILI NÁS:
Jozef Kežmarský

1928

Peter Sagula

1955

Štefan Toporcer

1944

Jozefína Kubinská

1914

Sidónia Mirgová

1956
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Koloman Žiga
a Angelika Berkyová
Ervín Kráľovič
a Barbora Ščuková
Jaroslav Gabčo
a Ružena Gáborová

Srdečne blahoželáme!

Narodil sa
7. 12. 1924
v našej
obci.
Pochádzal
z
roľníckej rodiny,
z ôsmich
detí. Už ako
dieťa bol veľmi
aktívny
a v dedine
medzi
chlapcami obľúbený. Študoval na
Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi,
v Kežmarku
a
zmaturoval
v Bratislave. V roku 1947 nastúpil
do seminára. V tom čase začali sa
jeho
životné
skúšky,
dni
sklamania, utrpenia i ponižovania.
Prerušil štúdia a vystriedal mnoho
ťažkých zamestnaní, popri tom
však tajne ukončil štúdium
teológie. Jeho túžba z mladosti sa
splnila v roku 1965 v Krakowe,
keď bol tajne vysvätený za kňaza.
Ako kňaz pôsobil v Krompachoch,
v Rimavskej Sobote, v Plešivci
a v obci Muráň v okrese Rožňava,
kde
naňho
veriaci
s úctou
spomínajú dodnes. Kvôli jeho
horlivej pastorácii bol na neho
vydaný zatykač. Viackrát bol
celoštátne hľadaný ŠTB. Bol
zatknutý a väznený (v rokoch 1971
– 1973 a v roku 1978, 1989).
Počas novembrových udalostí
v roku
1989
bol
z väzenia
prepustený ako posledný politický
väzeň ČSSR. Nikdy nezabúdal na
svoje ,,ovečky“ vo väzení, ktoré
neskôr navštevoval ako väzenský
kaplán. Od roku 1996 pôsobil
v saleziánskom dome v Rožňave.
Mal zvláštnu charizmu
pre
chudobných a opustených. Sám bol
príkladom chudoby.
Jeho celoživotná púť sa navždy
skončila v Kňazskom charitnom
domove v Spišskej Kapituli dňa
12. apríla 2007. Mal 82 rokov. 46
rokov bol saleziánom a 42 rokov
kňazom.
Bol jedným z nás, rodák z našej
obce don Štefan Javorský.
Patrí mu naša vďačnosť a tichá
spomienka.
M.V.
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