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VIANOČNÁ BÁSEŇ
Tisíce drobných hviezdičiek už žiari na tvári,
do uzla vianočných pesničiek uplieta sa tisíc
prianí.
Často krát plače človek pre človeka.
Často krát bolesť rozžiali.
Často krát zabúdame na človeka skôr,
než sme mu ruku podali.
A preto, dajme si pod stromček úsmev,
čo slzy stiera a rany hojí,
kus dobrej vôle, lásky a súcitu,
veď to všetko tak málo stojí.
Čo zaželať Vám, aké vinše,
veď každý človek chce vždy inšie.

A sviatky - všetci sa tešia na ne.
Nuž, nech ľudia zabudnú, že existujú zbrane,
nech láska nie je iba na papieri,
nech každý s každým žije v mieri,
nech život plynie ako rozprávočka,
veď najkrajšie sú šťastné detské očká.
Veď koľko radosti a šťastia rozdáte,
toľko sa ich sami dočkáte.
Tak čo želať, načo vinše,
keď každý človek chce vždy inšie.
Možno sa krajších vinšov dočkáte.
My Vám prajeme, nech sa splní to,
čo sami si želáte.
(Želmíra Patrášová)

Vážení spoluobčania,
rok 2013 bol pre nás historicky veľmi významný. Oslávili sme 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila
a Metoda na územie starých Slovanov a rovnako aj my sme si pripomenuli 750. výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci.
Dni roka prebehli veľmi rýchlo a je tu zas čarovný čas Vianoc. Sú tu opäť chvíle, kedy si spoločne sadáme
k sviatočnému stolu a kedy oveľa viac pociťujeme vzájomnú spolupatričnosť a lásku.
Prežívajme spoločne tieto chvíle radosti, pokory a odpustenia, oni sú tým najkrajším darčekom, ktorý si
môžeme navzájom dať. Spomeňme aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko od domova, ale aj na tých, ktorí už
nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Vážení spoluobčania dovoľte, aby som Vám zaželal v mene poslancov obecného zastupiteľstva, v mene
zamestnancov obecného úradu a v mene mojom, radostné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov. Zvlášť
chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie.
Šťastné, veselé a požehnané Vianočné sviatky.
Ing. Ján Greš, starosta obce

AKTIVITY OBCE
V ROKU 2013
Vážení spoluobčania, sme na konci
roka 2013. Tento rok hodnotím z
môjho pohľadu ako veľmi ťažký a
náročný. Dlhotrvajúca zima nám
znemožnila rozbehnúť včas niektoré
práce, ktoré každoročne robíme a
rozširujeme v rámci malých obecných
služieb. Rovnako aj v procese
zamestnanosti nastali zmeny a tým sme
mohli pristúpiť k uzatváraniu dohôd až
v mesiaci júl. Týkalo sa to uplatnenia a
zamestnania
kvalifikovaných
pracovníkov v rámci dohodnutých
pracovných činností pre obec.
Ktoré zásadné akcie sme urobili:
revitalizácia ver. priestranstva v
obci Spišský Štvrtok – Driž,
odvodnenie dažďových vôd z ulice
Záhradná,
výstavba vodovodu na ulici Lipová,

rozšírenie verejného osvetlenia na
Majerickej ulici,
oprava
niektorých
úsekov
chodníkov,
vymaľovanie oplotenia cintorína,
vymaľovanie
priestorov
v
Materskej škôlke,
oprava
výtlkov
v
časti
Mečedeľovce a ulíc Sadová, Nová,
Zelená, Lúčna a Družstevná,
čistenie,
oprava
rigolov
a
vodomerných šácht,
neustále
udržiavanie
čistoty
verejného priestranstva
oslavy 750. výročia obce.
Všetky tieto akcie sa nám podarilo
úspešne zrealizovať. Podarilo sa to za
pomoci dodávateľských firiem, práce
poslancov obecného zastupiteľstva,

zamestnancov
obecného
úradu,
pracovníkov malých obecných služieb
a členov spoločenských organizácií,
ktoré pôsobia v obci. Za pomoc a
spoluprácu chcem rovnako poďakovať
Základnej škole, DSS, všetkým
sponzorom a každému, kto akoukoľvek
mierou prispel k zdarnému plneniu
týchto akcií.
Je pred nami rok 2014 a nové úlohy,
ktoré sme si zakomponovali do
rozpočtu nasledujúceho roka. Obec má
veľa problémov, ktoré nám treba riešiť,
ale sme tu nato, aby sme aj na Vaše
podnety mohli včas reagovať a
postupne ich realizovať.
Všetko však potrebuje svoj čas a
priestor.

OZNAM PRE NÁJOMCOV HROBOVÝCH MIEST
Obec Spišský Štvrtok, ako prevádzkovateľ pohrebiska oznamuje, že v zmysle zákona o
pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. a platného VZN č. 9/2010, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko cintorín Spišský Štvrtok právo užívať hrobové
miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Každé hrobové miesto preto musí mať
uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom.
Upozorňujeme príbuzných, že obec, ako prevádzkovateľ pohrebiska, za podmienok
stanovených zákonom, má právo zrušiť hrobové miesto, ak mu nie je známa adresa
alebo sídlo nájomcu. Preto vyzývame touto cestou nájomcov hrobových miest, u
ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, t.j. nemajú uzavretú
nájomnú zmluvu, aby sa najneskôr do 30.09.2014 dostavili na Obecný úrad v Spišskom
Štvrtku, z dôvodu uzatvorenia tejto nájomnej zmluvy. Pred uzatvorením nájomnej
zmluvy je potrebné preukázať sa platbou za hrobové miesto.
V zmysle VZN 9/2010 je nájomné za hrobové miesto stanovené takto:
hrob na 10 rokov - 4,00 €,
dvojhrob na 10 rokov - 8,00 €,
jednohrobka na 20 rokov - 35,00 €,
dvojhrobka na 20 rokov - 70,00 €.
Bližšie informácie vám na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku poskytne p. Janka
Jurčová, tel.: 053/4598222.
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Ing. Ján Greš, starosta obce

VÝZVA
K TOLERANCII
Obecný úrad v Spišskom
Štvrtku vyzýva všetkých
občanov
obce,
aby
v zimnom
období
neparkovali svoje osobné
motorové
vozidlá
na
miestnych komunikáciách.
Ak už musia parkovať, aby
parkovali týmito vozidlami
v jednom smere, čím
uľahčia pluhovanie snehu
odhŕňačom a komunikácie
budú kvalitne odhrnuté.
Za porozumenie ďakujeme.
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AKO ĎALEJ S LETANOVSKÝMI OBČANMI NOVEJ OSADY STRELNÍKY ?

Keďže som zistil, že nie každému v obci je jasné, prečo
sú tam títo ľudia, vynasnažím sa to tu popísať.
Začnem rokom 1996, kedy prvé myšlienky o presídlení
Rómov vlastne vznikli. Títo občania mali postavené
chatrče v katastrálnom území obce Spišské Tomášovce a
tak nastal tlak so strany Spišských Tomášoviec, aby si ich
Letanovce zobrali a premiestnili do svojho katastra,
keďže na nich poberajú podielové dane. Samozrejme tlak
bol aj zo strany ochranárov Národného parku, aby
nedochádzalo k devastácií chráneného územia, teda
Slovenského raja. Nič proti, ale samotný výber miesta,
kde mali títo ľudia bývať, tak ten je skutočne nevhodný a
musím povedať doslova chrapúnsky, keďže týchto ľudí
Letanovce opäť presunuli na okraj svojho katastra a to čo
najďalej, aby ich nemali neustále na očiach.
Čo sa urobilo z našej strany :
Od roku 1996 hovoríme o našom jednohlasnom nesúhlase
presťahovania letanovských Rómov do blízkosti našej
obce. Naše upozornenia z roku 1999, apelované
vtedajšiemu podpredsedovi vlády, neboli pochopené.
Naopak obec Letanovce získala dňa 21. júla 2004
právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby pre
stavbu „Bytové domy nižšieho štandardu pre rómske
etnikum v Letanovciach“ v lokalite Strelník.
Teda rok 2004 bol pre nás prelomový a otvorene
priznajme svoju chybu, že sme v danom čase nevyužili
všetky možnosti na zvrátenie stavu napriek tomu, že sme
mali vo vláde človeka z našej obce. Natíska sa otázka,
prečo sme poľavili a neboli dostatočne rázni?
A tak sa budovalo a Letanovce stavali svoje domčeky!
Týmto problémom sa začalo zaoberať aj nové obecné
zastupiteľstvo, ktoré sa ešte naposledy pokúsilo zvrátiť
daný stav. A tak sme dňa 5. apríla 2012 zaslali list
poslancovi NR SR Igorovi Matovičovi. Opäť sa ľady
pohli a o danej problematike prišiel rokovať už terajší
splnomocnenec vlády Peter Polák. 4. novembra 2012 bolo
zvolané verejné zhromaždenie a následne spísaná petícia
proti presídleniu obyvateľov letanovskej osady do lokality
Strelníky. Táto petícia, ktorú podporilo 1 847 občanov,
bola 29.11.2012 odovzdaná na Ministerstve vnútra SR.
To nám ale oznámilo, že nie je príslušné zasahovať do
samosprávnych pôsobností obce a postúpilo túto petíciu
na prerokovanie obci Letanovce! Týmto nám dalo jasne
najavo, že tento pálčivý problém nemieni už ďalej
prerokovávať, a že ani petícia, ktorú podpísalo 1 847
občanov, pre nich nič neznamená.

Napriek tomu sme pokračovali ďalej a 1. februára 2013
sme zaslali list s pozvánkou predsedovi výboru NR SR
pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfovi
Chmelovi, aby sa uskutočnil poslanecký prieskum.
Parlamentný výbor však na naše pozvanie nereagoval.
Dňa 22.4.2013 sme na Okresnom súde v Spišskej Novej
Vsi podali návrh na nariadenie predbežného opatrenia,
ktorým sme žiadali uložiť odporcovi (obec Letanovce)
zákaz vykonávať presťahovanie obyvateľov osady
„Letanovský mlyn“ do bytových domov v lokalite
Strelníky. V našom podaní sme poukazovali na to, že
budúci obyvatelia nemajú vybudovanú prístupovú
komunikáciu, tak ako to bolo stanovené Územným
rozhodnutím z roku 2004.
Okresný súd Spišská Nová Ves návrh na nariadenie
predbežného opatrenia zamietol. Našich práv sme sa
rovnako dovolávali na Krajskom súde v Košiciach, ktorý
tento návrh rovnako zamietol.
Rekapitulácia: Poukázali sme na segregovanie danej
komunity vlastnou obcou Letanovce, na nedoriešené
sociálne zázemie pre týchto občanov, na neexistujúcu
prístupovú cestu, na obavy z ich blízkej prítomnosti a
nárast kriminality, na klesajúcu hodnotu našich
nehnuteľností, na devastáciu našich lesných a
poľnohospodárskych porastov a možnú devastáciu
obecného majetku.

Všetci sa k nám postavili chrbtom! Snáď len média sa
snažili nájsť v tom senzáciu, ale vôbec sa neusilovali
hľadať pozitívne riešenia. Nikto z nás nedokáže dopredu
určiť ako títo ľudia v tejto novej osade budú žiť, ako sa k
nám budú chovať. Keďže každý má právo na život, je len
na nás, čo im ukážeme, v čom im pomôžeme, čo im
dovolíme, pretože k nám to majú najbližšie. Pevne verím,
že materská obec Letanovce ich nenechá v tom samých,
že pre nich bude vytvárať priaznivé sociálne zázemie.
Každý negatívny čin (krádež, ničenie majetku, fyzický
konflikt) týchto osadníkov nahláste na našom úrade, kde v
spolupráci s OR PZ v Levoči zjednáme nápravu.
Napriek všetkému verme, že nové možnosti, ktoré títo
ľudia dostali do vienka, zužitkujú pozitívne!
Na záver chcem zdôrazniť, že oni nie sú naši občania,
patria Letanovciam, patria do okresu Spišská Nová Ves a
Košického samosprávneho kraja. Obec Letanovce poberá
na nich podielové dane. Upozorňujem na to preto, aby
nám všetkým bolo jasné, komu títo ľudia patria a kto sa
má o nich postarať!
Ing. Ján Greš, starosta obce
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
V roku 2013 našu Obec reprezentovali
športovci Obecného športového klubu
–
Futbalového
oddielu
a
stolnotenisového oddielu.
Futbalový oddiel má prihlásených v
jednotlivých
súťažiach
riadených
Podtatranským futbalovým zväzom
kategóriu žiakov, dorastu a mužstvo
dospelých. Žiaci sú po jesennej časti
súťaže v I. triede na 7. mieste.
Dorastenci účinkujú v II. triede
skupiny B a sú v prebiehajúcej sezóne
na 1. mieste v tabuľke. Žiaci aj
dorastenci
sú
vedení
trénerom
Ladislavom
Bajtošom.
Mužstvo
dospelých reprezentuje našu obec v I.
triede a po jesennej časti sezóny
2013/2014 je na peknom 3. mieste v
šestnásťčlennej skupine.
Stolnotenisový oddiel má vo svojich
súťažiach prihlásené mužstvá žiakov
a dospelých. Žiaci účinkujú v II. lige
a v prebiehajúcej sezóne sú na 10.
mieste. V kategórii dospelých sú
v súťažiach 2 mužstvá: „A“ mužstvo
hrá IV. ligu a je priebežne na 7.
mieste, „B“ mužstvo je v V. lige na 11.

mieste. V roku 2013 stolní tenisti
organizovali
dňa
4.5.2013
stolnotenisový turnaj pod názvom
TEXNET CUP – turnaja sa zúčastnilo
45 hráčov v súťaži jednotlivcov a
v štvorhrách, dňa 29.6.2013 – tretí
turnaj
Veterán
tour
Východoslovenského kraja, ktorého sa
zúčastnilo 71 hráčov.

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO
HASIČSKÉHO ZBORU

Rok 2013 bol z pohľadu hasičského športu jeden
z najnáročnejších v celej našej histórii DHZ. Zúčastnili sme
sa na 35. pohárových, ale aj iných súťažiach a naše vitríny
zdobí ďalších vyše 50 trofejí a pohárov. Zásluhu na tom
majú naše dve družstvá mužov, jedno ženské a jedno
družstvo dievčat.
Úspechom tohto roka bol postup mužov a žien z okresnej
súťaže, ktorá sa konala na ihrisku v našej obci, na krajské
kolo do obce Terňa, okr. Prešov. Tam naše ženy skončili na
peknom 2. mieste a muži na 3. mieste.
V poslednú júlovú nedeľu sme usporiadali v poradí 11.
ročník súťaže „O putovný pohár starostu obce Spišský
Štvrtok“, ktorej sa zúčastnilo 21 družstiev mužov a 9

Všetkým aktívnym športovcom, ktorí
reprezentujú našu obec ďakujem za ich
účinkovanie v jednotlivých súťažiach a
za dosahované výsledky v roku 2013.
Zároveň im prajem pevné zdravie a
veľa športových úspechov aj v roku
2014.
Mgr. Milan Biskup, predseda OŠK

družstiev žien. Poďakovať sa chceme starostovi obce, ako aj
obecnému zastupiteľstvu, že nám v našej činnosti pomáhajú.
Vďaka patrí aj všetkým sponzorom, ktorí nás počas roka
podporovali.
Dôležité je tiež pripomenúť, že náš člen Štefan Neuvirth ml.
vyhral dva roky po sebe celoslovenskú súťaž jednotlivcov
dobrovoľných hasičov „Hasičská stovka“, čím získal
putovný pohár pre rok 2013. Tejto súťaže sa zúčastnilo aj
ďalších šesť našich členov, pričom najmladšia v kategórii
dorasteniek Barbora Jakubcová obsadila veľmi pekné 2.
miesto.

Na záver by som chcel všetkým poďakovať za doterajšiu
činnosť, popriať všetkým veľa úspechov, aby dôstojne
zviditeľňovali nielen hasičský zbor ale celú našu obec.
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Peter Sanetrik, predseda DHZ
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NOSITELIA ĽUDOVEJ KULTÚRY A TRADÍCIÍ
v Jánovciach a slávnostne rozsvietil
vianočný stromček v našej obci.
Čakajú nás ešte koledy v kostole na
Viľiju, Božie narodenie a Štefana. Naši
malí jasličkári budú aj v tomto roku
chodiť po obci a zavítajú aj do Levoče,
kde na Božie narodenie vystúpia pri
živom betleheme s jasličkovou hrou.
Okrem kultúrnych vystúpení sme zažili aj
krásne chvíle pri vyprevádzaní nevesty,
členky folklórnej skupiny ŠTVRTOČAN
Bohuslavy Kukurovej, oslávili krásne
jubileum 70 rokov pána Františka Sagulu
a čaká nás ešte milá povinnosť a to
gratulácia nášmu členovi MOMS Spišský
Štvrtok, ktorý sa 12.12.2013 dožil
krásneho jubilea 90. rokov. Blahoželáme
Štefanovi Toporcerovi a prajeme veľa
zdravia, rodinnej pohody a mnoho
krásnych chvíľ strávených s nami.

„S novim rokom, s novim krokom,
neh horobi idu od vas bokom ...“
Týmto vinšom sa folkloristi lúčili s
rokom 2012 a vítali rok 2013. Aj ten sa
už pomaly končí a každý hodnotí svoju
činnosť. Aj MOMS Spišský Štvrtok a
folklórne skupiny ŠTVRTOČAN a
NEZÁBUDKA bilancujú a hodnotia.
Veď počas roka prezentovali svoju prácu
na niekoľkých podujatiach, kde svojím
vystúpením potešili stovky ľudí.
Začínali sme fašiangami doma v
Spišskom Štvrtku a pokračovali v
susedných obciach Dlhé Stráže a
Jánovce. Veľkú noc sme oslávili Pálením
šmertki a spevom Pašií v kostole. Druhá
májová
nedeľa
patrila
všetkým
mamičkám a babičkám, v júni
sme
vystúpili v Spišskom Podhradí na
Spišských slávnostiach a v auguste na
oslavách 750. výročia našej obce, kde sa
detská folklórna skupina NEZÁBUDKA
predstavila s pásmom Haš, hušički, haš a

folklórna
skupina
ŠTVRTOČAN
zopakovala svoju úspešnú hru Hraju f
karčme hraju. Súčasťou osláv 750.
výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci bola aj výstava „Moja rodná“, ktorú
pomáhali zrealizovať aj členovia
folklórnej skupiny ŠTVRTOČAN.
V auguste
ŠTVRTOČAN
navštívil
družobnú obec Siepraw a NEZÁBUDKA
vystúpila so svojim pásmom v Spišskej
Novej Vsi na Gruľovom dni v Dome
matice slovenskej. V októbri a novembri
sme sa zodpovedne pripravovali a cvičili
spevy, lebo 17. november 2013 bol pre
nás deň „D“. Nahrali sme svoje prvé CD,
ktoré bude slávnostne pokrstené vo
februári na Fašiangovom plese, na ktorý
vás týmto srdečne pozývame. Preto
neváhajte, zakúpte si lístky a tešte sa
s nami.
December je najbohatší na zvyky
a tradície
počnúc
Mikulášom, ktorý
navštívil spolu s anjelmi deti v Materskej
a
Základnej
škole,
dôchodcov

Základná škola Spišský Štvrtok
a súkromná Základná umelecká
škola Rosnička vás pozýva na

VEĽKÚ
VIANOČNÚ
SHOW
streda 18.12.2013 o 16:00
v kinosále KD Spišský Štvrtok.
Tešíme sa na vašu účasť.

Valéria Lesičková, predseda MOMS
SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

www.moms.sk
www.facebook.com/moms.sk

POĎAKOVANIE
Obyvatelia ulice Záhradnej sa chcú touto cestou poďakovať
vedeniu obce za odkanalizovanie a vyasfaltovanie ulice Záhradnej.
Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva patrí vďaka za
vyčlenenie finančných prostriedkov na vyriešenie dlhodobo
trvajúceho havarijného stavu na našej ulici a to hlavne v daždivom
období, ako aj za vyasfaltovanie ulice.
Osobitné poďakovanie patrí starostovi obce, Ing. Jánovi Grešovi,
ktorý
svojím
osobným
prístupom, dôraznou
kontrolou
a dozorovaním v značnej miere prispel k uskutočneniu a hlavne k
zdarnému ukončeniu tejto akcie.
Vyjadrujeme svoje poďakovanie a hlavne spokojnosť s vykonaným
dielom a sme veľmi radi, že aj touto stavbou sa zlepšila kvalita
bývania obyvateľov nielen na našej ulici ale v celej obci.

ROČNÍK VII číslo 2 december 2013 www.spisskystvrtok.sk

str. 5

DECEMBER v našej Materskej škole.
Čas sa s časom stretol a znova nás presunul do obdobia najkrajších
sviatkov roka – do obdobia adventu. A tak sme netrpezlivo očakávali
príchod Mikuláša, ktorý prišiel v doprovode anjelov a čertov. Pekným
kultúrnym programom prispeli žiaci našej základnej školy, v rámci
vzájomnej spolupráce s nami. Mikuláš deti obdaroval darčekmi a pri
odchode nám za asistencie svojich pomocníkov rozsvietil vianočný
stromček.
Prípravy na Vianoce
pokračovali už tradične
aj
pečením
medovníkov. Mamičky
a babičky našich detí sa
tiež aktívne zapojili.
Už doma si pripravili medovníkové cesto a v materskej škole spolu
s deťmi vykrajovali z cesta rôzne tvary. Pri ich zdobení sa fantázií
medze nekládli. Deti priebežne medovníky ochutnávali a tie najkrajšie
už zdobia náš vianočný stromček.
Ďalšou plánovanou aktivitou boli vianočné tvorivé dielne v spolupráci
s CVČ v Spišskom Hrhove i za účasti rodičov. Zhotovené vianočné
dekorácie tiež zdobia priestory našej škôlky. Vyvrcholením adventného
diania bude vystúpenie detí z MŠ na Veľkej vianočnej show v kultúrnom dome v stredu 18. decembra a na vianočnej
besiedke pre rodičov a starých rodičov v priestoroch materskej školy.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov praje kolektív MŠ
750. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Krátke ohliadnutie za udalosťami uplynulého leta prináša aj
spomienky na oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o
obci Spišský Štvrtok. Celý program osláv, ktoré sa konali
v dňoch 17. – 18. augusta 2013, bol pestrý a pútavý.
Úvod osláv patril odbornej konferencii, na ktorej odzneli
prednášky významných historikov Spišského dejepisného
spolku: Spišský Štvrtok v predhistorickom období – PhDr. M.
Soják, Dejiny obce v stredoveku a rannom novoveku – PhDr.
F. Žifčák, Spišský Štvrtok v 19. a 20. storočí – Mgr. M.
Števík, Zápoľský a Spiš – Doc. PhDr. I. Chalupecký,
Umelecká hodnota kaplnky Zápoľských – PhDr. M. Novotná,
Minoriti v Spišskom Štvrtku – Mgr. W. Adamczyk.
V rámci kultúrneho programu v základnej škole vystúpili
domáce
i zahraničné
folklórne
skupiny,
dychová
hudba
zo
Siepraw
a skupina
DRIŠĽAK.
Súčasťou osláv bolo aj
slávnostné odovzdávanie
ocenení obce a starostu.
Čestné občianstvo za
rozvoj a zveľaďovanie
obce,
ochranu
jej
záujmov a šírenie jej
dobrého mena vo svete
bolo udelené Pátrovi
Adamovi Baranovi OFM
Conv. a Tadeuszovi
Pitalovi
–
Wójtovi
Gminy Siepraw.

Cena obce:
za rozvoj cezhraničnej spolupráce: Tadeusz Žaba,
predseda Rady Gminy Siepraw
za rozvoj verejnej služby - J.E. Mons. ThDr. Štefan
Sečka, PhD., Doc. PhDr. Ivan Chalupecký,
generálmajor Jozef Dunčko, Štefan Toporcer, Ján
Vernarský, Mária Stašová, Mária Hubová, Ľudmila
Neuvirthová
za rozvoj sociálnej služby: Anna Grešová
za rozvoj školstva: Štefan Slebodník, Mgr. Marián
Ondáš
za rozvoj kultúry: František Gaj
za rozvoj požiarnej ochrany: Jozef Petrek, František
Dunčko
za rozvoj športu: Emil Staš, Ľubomír Bajtoš
za rozvoj drobnochovu: Jozef Švirloch, František
Sagula
Cena starostu:
za rozvoj kultúry: Bc. Valéria Lesičková, Folklórna
skupina ŠTVRTOČAN (kolektív)
za rozvoj požiarnej ochrany: Pavel Dunčko, Peter
Sanetrik, Štefan Neuvirth
za rozvoj športu: Barbora Kežmarská, Miloš Lačný,
Nikola Lehocká, Obecný športový klub Spišský
Štvrtok (kolektív)
Oslavy obce vyvrcholili v nedeľu slávnostnou svätou omšou
celebrovanou spišským diecéznym biskupom J.E. Mons.
ThDr. Štefanom Sečkom a farárom JUDr. Mgr. Štefanom
Magutom.
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ďakujeme
Kristínke
VÝSTAVA MOJA
RODNÁ

Vo víre udalostí všedných dní
doznievajú v nás spomienky na
udalosti, ktoré svojim sa významom
radia medzi tie nevšedné.
Takouto udalosťou bola pre mňa
výstava „MOJA RODNÁ“.
Nevšednou udalosťou preto, že v našej
obci nie je tradícia organizovania
výstav a tiež preto, že bola súčasťou
osláv 750. výročia 1. písomnej
zmienky o obci Spišský Štvrtok.
Ako jednej z organizátorov tejto
výstavy mi prichádza vhodné vrátiť sa
niekoľkými
slovami
k
tomuto
podujatiu.
Cieľom
výstavy
bolo
priblížiť
exponátmi a dobovou fotografiou
návštevníkom život v obci v minulosti,
ručnými prácami a ostatnými dielami
ukázať tvorivosť našich ľudí.
Keďže obec nemá vhodné priestory na
stálu expozíciu, v čase letných
prázdnin sme na tento účel využili
priestory
Základnej
školy.
Poďakovanie preto patrí hlavne pani
riaditeľke Mgr. Martine Kolcúnovej,
pani Bc. Valike Lesičkovej a ostatným
pracovníkom školy, ktorí nám vyšli v
ústrety. Za zabezpečenie a zapožičanie
vitrín ďakujeme riaditeľovi DSS,
pánovi Ing. Vladimírovi Gburíkovi.
Za pomoc pri inštalácii výstavy Bc. V.

Zvalenej, Radke

Lesičkovej a členkám FS Štvrtočan.
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí
nám zverili svoje práce. Sú to:
Vladimír Bajtoš,
Jaroslav Bajtoš,
Emília Bajtošová, Ing. Ľudovít
Dzurila,
František
Gaj,
Mária
Garčarová, Anna Grešová, Ján Guza
ml., Ján Guza st., Emília Guzová,
Mária Javorská, Jana Kandrová, Jana
Kukurová, Marcela Kušniráková, Anna
Novotná, Ján Olbert, Anna Oravcová,
Marta Petrovičová, Marta Rozborilová,
František Sagula, Bohuslava Sagulová,
Paulína Sagulová, Emília Stašová,

Mária Šarišská, Emil Toporcer, Štefan
Vojtila, Michaela Zvalená a klienti
DSS.
Zozbieraním dobových fotografií zo
života obyvateľov a ich aktivít
približne od roku 1905
sa nám
podarilo vytvoriť obraz o našich
predkoch. Kópie fotografií budú
dostupné pre záujemcov na požiadanie
na obecnom úrade od februára 2014.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám zo
svojich rodinných albumov fotografie
poskytli. Sú to: Emil Bajtoš, Andrea
Bajtošová, Alžbeta Bajtošová, Štefan
Bajtoš, Anna Dzurilová, František Gaj,
Mária Garčárová, Ing. Ján Greš,
Rastislav Javorský, Renáta Lačná,
Anna
Lesičková,
Bc.
Valéria
Lesičková, Silvester Lučivjanský,
Marta Mlynárová, Pavol Murín, Mária
Stašová,
Anna Oravcová, Štefan
Toporcer, Ing. Vladimír Gburík.
Anna Oravcová

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A VÝTVARNÝCH PRÁC
Pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Spišský Štvrtok boli vyhlásené: výtvarná súťaž „Spišský Štvrtok
očami detí“ a fotografická súťaž „Spišský Štvrtok mojimi očami“.
Výtvarná súťaž sa realizovala pod záštitou Základnej školy v Spišskom Štvrtku. Výtvarná technika bola ľubovoľná. Víťazmi súťaže
sa stali žiaci: Alex Toporcer 6.A, Maryem Harnuboglu 7.A, Júlia Dzurilová 7.B, Sabina Slivovská 8.A, Kristína Zvalená 9.A
Veronika Hradiská 8.A a celý kolektív 9.A, ktorý nakreslil ceruzou veľkoplošnú mapu Spiša.
Do fotografickej súťaže sa zapojilo 6 amatérskych fotografov Dominika Bajtošová, Juraj Javorský, Marek Kopnický, Dominik
Lesičko, Jozef Petrovič a Denis Sopko, ktorí prihlásili 15 nádherných fotografií. Víťaznou sa stala fotografia č. 9 autora Mareka
Kopnického, na 2. mieste bola fotografia č. 5 od toho istého autora a na treťom mieste fotografia č. 1 Juraja Javorského.
Všetky fotografie budú súčasťou stálej expozície v priestoroch kultúrneho domu.
Ing. Eva Bajtošová
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v mesiacoch apríl - december
NAŠE RADY ROZŠÍRILI
Bajtoš Sebastián
Bajtošová Timea
Čonková Karin
Gabčová Jana
Jakubec Dávid
Lačná Šarlota
Mirgová Sofia
Mlynárová Sára
Novotná Timea
Oravec Jerguš
Parimucha Libor
Petreková Liana
Pleš Martin
Rázgová Ela
Stašová Mia
Ščuka Filip
Tišer Miloš
Záhumenická Patrícia

OPUSTILI NÁS
v máji
Jozef Toporcer
Ján Petrek
Jozef Lesičko
Štefan Greš
v júli
Miroslav Slanina
Milan Oravec
Viliam Unger
Katarína Toporcerová
v auguste
Jozef Petrek
Jozef Novotný
v septembri
Anna Šarišská
v novembri
Mária Bajtošová
Pavol Bučko
Ján Vronč

60 rokov
Anna Bajtošová
Jozef Skokan
Mária Glevaňáková
JUDr. Mgr. Štefan Magut
Zdena Ščuková
Mária Slebodníková
Eva Bijacovská
Mária Gutová
František Novotný
Mária Semaňaková – Lorková
Vladimír Greš
Ján Jadut
Jaroslav Bajtoš
Alžbeta Mirgová
Marta Rozborilová
Jozef Čatloš
Rudolf Kroščen
Štefan Kroščen

70 rokov
Katarína Dunčková
Štefan Oravec
Alžbeta Sosková
Štefan Javorský
Ján Guza
Mária Kežmarská
Štefan Redelsteiner
Štefan Tkač
Paulína Sagulová
Vladimír Barabás
Jozef Fridmanský
80 rokov
Agnesa Sanetriková
Anna Dunčková
Helena Záhumenická
Anna Vernarská
90 rokov
Štefan Toporcer

OZNAMY
OZNAM PRE DRŽITEĽOV PREUKAZU ŤZP A ŤZP/S.

1964
1943
1959
1926
1950
1943
1934
1926
1940
1931

Preukazy ŤZP a ŤZP/S s dátumom vydania do 31.12.2008 vrátane, sú
platné iba do 31.12.2013 (aj tie, na ktorých je vyznačené – bez časového
obmedzenia).
Výmena preukazov prebieha na Úrade práce v Levoči, I. poschodie, č.
dverí 121. K výmene preukazu je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo
ŤZP/S /vydaný pred 1.1.2009/, fotografiu 3x4 cm a občiansky preukaz.
Preukazy, ktoré boli vydané po 01.01.2009 nie je potrebné vymeniť !
Všetky preukazy, ktoré sú vydané v zmysle zákona účinného do
31.12.2008 a nebudú vymenené do 31.12.2013, budú od 1. januára 2014
vydávané len v zmysle podania novej žiadosti a začatého nového
konania v predmetnej veci podľa platnej legislatívy.

1966
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

1923
1930
1936

Úradné hodiny obecného úradu
PONDELOK

BLAHOŽELALI SME

08,00 – 11,30
12,30 – 15,30

UTOROK

Nestránkový deň

STREDA

08,00 – 11,30
12,30 – 17,00

ŠTVRTOK

12,30 – 15,30

PIATOK

08,00 – 11,30
12,30 – 14,00

Dňa 9. novembra 2013 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov.
V našej obci bolo do zoznamu voličov zapísaných 1852 voličov. Oprávnenie
voliť využilo 107 voličov, čo predstavuje 5,8 % voličskú účasť.
Pre voľbu predsedu PSK bolo zaregistrovaných 9 kandidátov. V našej obci
najviac hlasov (42) získal Ing. Ján Hudacký, MUDr. Peter Chudík získal 35
hlasov, JUDr. Dorota Bujňáková 8 hlasov. Na úrovni PSK bol za predsedu
kraja zvolený v prvom kole volieb s 53,78% podporou MUDr. Peter Chudík.
Pre voľbu poslancov zastupiteľstva PSK bolo pre volebný obvod Levoča
zaregistrovaných 18 kandidátov. V našej obci najväčšiu podporu získali
PhDr. Vladimír Ledecký – 41 hlasov, PaedDr. Milan Majerský – 40 hlasov
a Mgr. Miloslav Repaský - 31 hlasov. Všetci traja sa stali poslancami
zastupiteľstva PSK za volebný obvod Levoča.
Ing. Eva Bajtošová
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