OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
INFORMAČNÝ OBČASNÍK

Štvrtocký kuriér
R O Č N Í K

X ,

Č Í S L O

Veselé Vianoce chceme Vám priať,
aby človek človeka mal stále rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby tento nový rok za to stál.
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Milí spoluobčania.

Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré
netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro
a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia,
pohody a harmónie. Vianoce sú obdobím, keď sa
kaţdý snaţí byť so svojimi blízkymi, keď si uvedomujeme silu
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Je to obdobie, kedy máme čas
prehodnotiť svoju prácu, máme čas popremýšľať o svojich rozhodnutiach, je
to obdobie plné spomienok i očakávaní.
Uţ tradične, kaţdý rok, prichádza k nám Mikuláš spoločne so sprievodom
rozradostených detí, v sprievode svojich učiteľov, rodičov a starých rodičov.
A keď s Mikulášom rozsvietia vianočný stromček, všetci vieme, ţe prichádza
ta pravá vianočná atmosféra. Aj takéto stretnutia sú dôkazom našej
spolupatričnosti, vzájomnej úcty a odovzdávania tradícií našim najmladším,
teda našim deťom.
Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som v tomto predvianočnom čase
pozdravil všetkých našich občanov, ktorí študujú alebo pracujú v zahraničí a
nebudú tento rok spolu s nami sláviť Vianoce. Aj im chcem zaţelať veľa
zdravia, šťastia, lásky a pohodu Vianoc.
Rovnako chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a zaţelať im skoré
uzdravenie.
Milí spoluobčania, vo svojom mene, ako i v mene obecného zastupiteľstva a
pracovníkov obecného úradu, prajem Vám všetkým radostné preţitie
vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom,
radosťou, láskou, zdravím a Boţím poţehnaním po celý nový rok 2017.
S úctou, Ing. Ján Greš, starosta obce
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Z verejného ţivota v obci
Rekonštrukcia ul. Potočnej

Prvá etapa tejto stavby
začala v mesiaci jún 2016 a bola dobudovaná v mesiaci október 2016.
Túto etapu realizovala firma STRABAG, s.r.o.. Následne pokračovali
„Stavebné úpravy miestnej komunikácie Potočná II“, až k bytovkám
sociálnych bytov, ktorú realizovala firma pána Ladislava Mirgu. Takto sa
dobudovala celá ulica Potočná v smere od štátnej cesty vedúcej na
Hrabušice až po bytovky. Celkovo bolo zrekonštruovaných 2 000 m2
miestnej komunikácie. Všetky práce boli urobené vo vysokej kvalite
a v stanovených termínoch.
Ďalej sme s vlastnými zamestnancami pod vedením pána Jozefa Keritu
dokončili úpravu vstupných chodníkov k jednotlivým vchodom do
bytoviek a opravili sme podesty pod kanvy komunálneho odpadu .

Oplotenie ihriska

Na túto stavbu nového betónového
oplotenia futbalového ihriska sme získali dotáciu z Ministerstva financií
vo výške 11 000 €. Stavbu realizovala firma Laden, s.r.o., koordinovane
a v dohodnutom termíne mesiacov august – september 2016. Ďalšie
práce ako výroba dvoch kovových plotových bránok a výroba zadnej
brány oplotenia, ako aj ich následné osadenie a osadenie železných

stĺpov na zavesenie sietí za futbalové brány nám
dodávateľsky, už tradične vo vysokej kvalite, urobila
firma pána Jozefa Oravca. Týmto sa celý priestor
futbalového ihriska uzatvoril, tak ako sme to
funkcionárom OŠK prisľúbili. Ďalšie teréne úpravy sme
realizovali vlastnými pracovníkmi. Teraz je už len na
nás, aby sme tento športový stánok racionálne využívali
k spokojnosti všetkých zložiek našej obce a celej
športovej verejnosti.

Kanalizácia a ČOV

Opäť sa vraciam k tejto téme. Už predčasom
sme Vás informovali, čo nepatrí do kanalizácie. Napriek našim výzvam stále
niekto hádže do kanalizačnej siete čistiace handry z mikrofázy, čo nám
v krátkom časovom slede poškodilo a znefunkčnilo už dve čerpadlá na
prečerpávačke v lokalite Kremňa. Jedna takáto oprava nás stojí 800 €.
Nehovoriac už o tom, že po poruche prečerpávačka nepracuje tak, ako by
mala. Týmto spôsobujete nemalé komplikácie nielen obci, ale aj tým, ktorí
v tejto lokalite Kremňa bývajú. Pevne verím, že náš posledný apel k tejto
téme na Vás zapôsobí kladne.
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Verejné osvetlenie v obci
Od 22. decembra minulého roku svietime v obci
novým verejným osvetlením. Po jeho zrealizovaní
sme počuli poväčšine kladné, ale aj nejaké záporné
hodnotenia.
Po roku musíme povedať, že to bola dobrá investícia
a obec je plne osvetlená. Dosiahli sme vyššiu
bezpečnosť našich ulíc pri ochrane majetku, ale
najmä vyššiu bezpečnosť chodcov, ktorých ohrozuje
zvýšená dopravná zaťaženosť našich ciest.
S úctou, Ing. Ján Greš, starosta obce
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Z verejného ţivota v obci - pokračovanie
REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ
GYMNASTICKÁ SÁLA A NÁRAĎOVNE
Rekonštrukcia gymnastickej sály a náraďovne začala v
mesiaci júl a ukončila sa v mesiaci september 2016.
Všetky práce boli organizované tak, aby neohrozovali
žiakov a nebránili plynulosti vyučovacieho procesu v
základnej škole. Búracie práce boli náročné, pretože
všetok vybúraný škvarobetón sa vynášal ručne vo vedrách
a tak namiesto dvoch dní to trvalo celý týždeň. K tomu
treba pripočítať vysokú prašnosť a zvýšenú náročnosť na
následné upratanie týchto priestorov.
Ďalšie práce, ktoré realizovala firma B-komplet, s.r.o. už
prebiehali vo vysokej kvalite a podľa stanoveného
harmonogramu. Následne sa opravilo aj schodište
výmenou nového gumového podkladu, vymenili sa rozbité
zrkadlá, urobili sa nové vymaľovky stien a obkladov.
Takto sa celý prístup do priestoru gymnastickej miestnosti
zrekonštruoval.
Týmto chcem poďakovať vedeniu Základnej školy za
ústretovosť počas realizácie stavebných a dokončovacích
prác. Rovnako chcem poďakovať upratovačkám
a školníkovi Základnej školy za pomoc pri dokončovacích
prácach a upratovaní počas a po dokončení celej
rekonštrukcie gymnastickej sály a prístupového schodišťa.
Ing. Ján Greš, starosta obce

VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV
V dňoch 9 - 10. decembra sa v kultúrnom dome uskutočnila
regionálna výstava chovateľov poštových holubov SPIŠ, kde
vystavovali svoje holuby oblastné združenia z Liptovského
Mikuláša, Sabinova, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi.
Celkom chovatelia vystavovali 250 ks holubov, spomedzi
ktorých boli vybraté najkrajší holub chovateľa Ing. Fabiána
zo Spišského Podhradia a najkrajšia holubica chovateľa V.
Barabasa zo Spišského Štvrtku. Títo postúpili na celoštátnu
výstavu do Nitry, kde budú bojovať o postup na olympiádu,
ktorá sa bude konať v belgickom Bruseli v roku 2017.
V mene organizačného výboru patrí naše poďakovanie
starostovi obce Ing. Jánovi Grešovi za ústretovosť a pomoc
pri organizovaní podujatia.
Vladimír Barabas, predseda organizačného výboru

MIKULÁŠ V PARKU

Obecný úrad v spolupráci so základnou
školou, materskou školou a klubom dôchodcov pripravili 6. decembra
kultúrno-spoločenské podujatie - rozsvietenie vianočného stromčeka
a stretnutie s Mikulášom.
Mikuláš mal pre dobré deti pripravené balíčky, pre dospelých vianočný
punč a ochutnávku tradičných vianočných jedál a koláčikov, ktoré
napiekli a pripravili šikovné ženičky z MŠ, klubu dôchodcov a žiaci ZŠ.
Nakoniec nám Mikuláš slávnostne rozsvietil vianočný stromček v parku.
Daniela Andreidesová
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Čo má nové Základná škola?

P.F.2017

Kurz osobnostného rozvoja pre deviatakov školy
V dňoch 5. až 9.10.2016 sa žiaci deviateho ročníka našej školy zúčastnili kurzu osobnostného
rozvoja. V rámci neho si najprv vyskúšali pracovať v rôznych firmách v Spišskom Štvrtku a okolí.
Prvý deň si vyskúšali práce, na ktoré nie je potrebné žiadne vzdelanie. Napr. kŕmili prasatá
alebo triedili zemiaky. Druhý deň zase práce, na ktoré už vzdelanie potrebné je. Napr. práca v
lekárni, na úrade či autoservise. A tretí deň zase aké to je, keď človek nemá prácu a je na
aktivačnom. Každý deň sme sa spoločne o ich skúsenostiach rozprávali a reflektovali. Kurz
pokračoval na chate, kde prežili tri dni plné zážitkových aktivít, práce v skupinách a zamýšľaním
sa nad tým, v čom sú dobrí, čo ich baví a čo by chceli robiť po ukončení základnej školy.
Naše veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí pomohli nielen finančne!
Sponzori:
Teach for Slovakia, ZRPŠ pri ZŠ
Spišský Štvrtok, Komenského
inštitút, Základná škola Spišský
Štvrtok, Saleziáni dona Bosca
na Slovensku, Poprad

Jesenné obľúbené akcie
Na jeseň sme si opäť pospali v škole. Na našej
obľúbenej Noci v škole si pre nás pani učiteľky
a pani vychovávateľky pripravili zase
strašidelné úlohy a hľadanie pokladu. Noc v
škole bola supééééér a tešíme sa už na ďalšiu.

Partneri:
Autonova
Poprad,
Stova
Spišský Štvrtok, Fresh Spišský
Štvrtok, Coop Jednota Spišský
Štvrtok, Obec Spišský Štvrtok,
Materská škola Spišský Štvrtok,
Dufart s. r. o., Stenly s.r.o.,
Bufet Jozef Kukura, Lekáreň
Spišský Štvrtok.
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Od prvých Slovanov aţ po prvého
Uhorského kráľa Štefana I.
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navštívili umelci
zoskupenia VIVA
HISTORICA,
ktorí nám v
60 - min
b l o k u
zábavnou

interaktívnou
formou ukázali ako sa
odvíjala
história
Slovanstva na našom
území—od
Veľkej
Moravy až po prvého
Uhorského kráľa. Bolo
to veľmi zaujímavé a poučné. Tešíme sa na ďalší kus
našej histórie.

Červeno — biely Mikulášsky deň
Tradične nás v škole 6.decembra sprevádza
vynikajúci červený Mikulášsky deň. Tento
rok, sme to trošička pozmenili—pridali sme
k červenej aj bielu, keďže posledné roky
sneh chýba. Ide o súťaž o “najčervenejšiu”
alebo “najbielšiu” osobu, ktorá príde
oblečená v červenom—bielom
oblečení, s Mikulášskou čiapkou
na hlave. Súťažia však nielen
žiaci, ale aj učitelia.
Táto akcia sa veľmi páči aj Mikulášovi, ktorý oceňuje takúto
podporu jeho sviatku.

ieln
e

...
Medzinárodný deň kniţníc
“Učiť sa, vedieť, spoznať, znamená
v budúcnosti dopredu kráčať.“
Už tradičná akcia venovaná knižniciam
prebehla tento rok 24. októbra aj v našej
knižnici. Aktivity pre žiakov 1. a 2. stupňa boli
zamerané na skupinovú prácu, prácu vo
dvojiciach, kde vyhľadávali informácie
z encyklopédií, písali básničky a rozprávky,
zhotovovali knihu prírody a svoje vedomosti si
overili vo vedomostnej súťaži „Vedieť je
dobré.“ Cieľom všetkých aktivít bolo vzbudiť
záujem žiakov o pravidelné čítanie, prácu
s knihou, ktorá je zdrojom vedomostí, fantázie
i zábavy. V rámci Slovenska sme sa s touto
aktivitou umiestnili na krásnom 25. mieste z
250 zúčastnených škôl. Vďaka pani učiteľky!
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Zo života našich najmenších
Kaţdé ráno chodíme si do malého domčeka.
Niekto býva blízko a niekto ide zďaleka.
Môţe fúkať silný vietor, my sa stále tešíme,
kaţdý deň sa v našej škôlke niečo nové učíme.
Kresliť, spievať, recitovať, potom rýchlo do postieľky,
rozprávky nám prečítajú naše pani učiteľky.

September

Prvý mesiac v našej škôlke sa niesol:
v znamení športu s heslom „Športujeme pre radosť“, kde si deti
cibrili svoje športové zručnosti- zdolanie prekážkovej
dráhy, triafanie obručí na cieľ... ,
v ochutnávke ovocia, v ktorej deti dodali
svojim telíčkam mnohé vitamíny.

Október

Tento mesiac sme sa potešili týmto
aktivitám :
zorganizovali sme „Šarkaniádu“, ktorá je
u detí veľmi obľúbená,
privítali sme v priestoroch MŠ starých
rodičov našich detí, pri príležitosti
mesiaca úcty k starším.

November

tento mesiac
sme si pre deti
prichystali
zaujímavý program:
deň venovaný jabĺčkam,
kde
deti
tvorivo
pracovali s jabĺčkami,
turistickú vychádzku, ktorá
nám
svojim
ťažko
zdolateľným terénom dala

September je veľký kráľ, do škôlky nás zavolal.
Ani sme sa nenazdali, december je tu,
podeliť sa s Vami chceme o aktivitu nejednu.
Ďakujeme rodičom za ich snahu, pomoc,
bez Vás by to veru nešlo. Ďakujeme moc, moc!

Aj

zabrať.

December
Počas tohto mesiaca nás čakal
tradičný program:
pečenie medovníčkov, ktoré sa
nieslo v príjemnej vianočnej
atmosfére za účasti mamičiek
našich detí,
stretnutie s Mikulášom vyčarilo
radosť v nejednom detskom
srdiečku.

Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia a
babičky.

Vianoce sú od Ježiška,
dal nám lásku do balička.
Bolo jej dosť, dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.
Medzi ľudí, kvietočky,
zvieratká aj včeličky.
Kúsok lásky zo srdiečka,
ukry aj ty do balíčka.

Pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky
Vám prajú detičky a celý kolektív Materskej
školy v Spišskom Štvrtku.
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FS ŠTVRTOČAN

Je čas vianočných sviatkov, kedy sa rodina schádza, tešia sa spolu z prežitých chvíľ, bilancujú všetky
úspechy aj neúspechy celého roka. Tak je to aj u nás v našej folklórnej rodine.
Opäť je za nami ďalší rok našej činnosti. V tomto roku sme sa snažili pomôcť spríjemňovať rôzne akcie
v našej obci a opäť sme reprezentovali našu obec na podujatiach a folklórnych slávnostiach mimo nej.
Viacerí ste nás prišli pozrieť a povzbudiť na týchto akciách. Ináč to nebolo ani na
poslednom našom vystúpení a to v Spišskej Novej Vsi v Redute, kde sme účinkovali
v programe Čaro Vianoc s pásmom „Stridže dni a Katarínska zábava“. Za to Vám
patrí veľké poďakovanie. Ďakujeme tiež aj ostatným našim priaznivcom
a povzbudzovateľom našej činnosti.
Rok 2017 bude pre našu folklórnu skupinu jubilejným rokom. Oslávime 10. výročie
jej založenia. Toto výročie chceme osláviť spolu s Vami, obyvateľmi našej obce na
folklórnych slávnostiach, ktoré sa budú konať už tradične v poslednú augustovú
nedeľu.
No máme ešte stále rok 2016 a naša činnosť v ňom sa končí až odspievaním kolied
v našom kostole počas vianočných sviatkov. Na túto udalosť sa už veľmi tešíme
a usilovne nacvičujeme. Chceme tiež troškou prispieť k príjemnej atmosfére
Vianoc. Dúfame teda, že sa nám to podarí, a že aj v tomto roku to odspievame bez
chybičky. Držte nám prosím prsty.
A keby še vyskytľi dajake te maľere, no ta nam prebačce, znace, šak my
ľem amatere.
Slávka Bajtošová

MOMS a DFsk. NEZÁBUDKA
v roku 2016
A ja vam vinčujem na tu Svatu Viľiju ,
žeby vam dal pan Boh f ščescu, vof zdraviu,
s menšima hrihami, vekšu radoscu, božsku miloscu,
hojňejšich, spokojňejšich ročkoh še dožic,
jak sme še dožiľi a prežiľi, a po totim
čaše slavu nebesku, korunu aňďelsku obšahnuc
mohľi, každy jeden.
A to vinčujem gazdyňi, gazdovi i calemu domu.
Pohvaľen pan Ježiš Kristus!
Od júna do decembra v klube dôchodcov...

MO Matice slovenskej sa už
desaťročia
snaží
o uchovanie
zvykov a tradícií v obci. Preto
každoročne dodržujeme cyklus
zvykosloví počas roka. Nebolo to
inak ani v roku 2016. V spolupráci
so ZŠ, MŠ, FS Štvrtočan a Klubom
dôchodcov sa nám to aj podarilo .
Z aktivít DFsk NEZÁBUDKA
vyberáme: fašiangový sprievod,
Paľeňe
Šmertky,
Oltáriky,
Folklórne slávnosti s pásmom DROTÁR IDZE, Stridžie dni - Na Ondreja,
Barbora, Mikuláš, Na Luciu; Tvorivé dielne v ZŠ; Mikuláš v parku; Čaro
Vianoc v Redute SNV a Jasličkovanie po dedine.
Bc.Valéria Lesičková

V júni ste mali možnosť prvýkrát sa dozvedieť na stránkach obecných
novín o založení a činnosti klubu dôchodcov v našej obci, ako súčasti
ZO Matice Slovenskej.
Za obdobie od júna sme sa stretávali najprv v ZŠ a od júla v penzióne
Natali. Najprv to bolo kvôli letným prázdninám a teraz je to kvôli
tomu, že priestory knižnice v škole sú pre nás pritesné.
Celé obdobie sme si spestrovali rôznymi
akciami, nadviazali sme spoluprácu s
klubom Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS)
v Levoči a boli sme aj na nimi
organizovaných podujatiach.
Z našich podujatí spomeniem: guláš na
chate Hájenka; posedenie s jubilantmi v
KD; Integrácie – koncert pre seniorov z
celého Slovenska v Poprade, zájazd do
Poľska; Katarínska zábava v Levoči,
vianočné tvorivé dielne so žiakmi ZŠ,
vítania Mikuláša v parku.
V decembri sa konala naša ustanovujúca
schôdza ako Základnej organizácie JDS.
Stali sme sa samostatným právnym
subjektom, čo nám umožní zúčastňovať sa
na akciách organizovaných JDS a využívať aj
výhody vyplývajúce z členstva v nej.

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Náš klub má 33 členov. Schádzame sa v utorky o 15:00 hodine, 1 až
2x v mesiaci, v novom roku to bude v kultúrnom dome. Veľmi radi
privítame medzi sebou aj ďalších seniorov z našej obce.
S našim plánom činnosti sa budete môcť oboznámiť na vývesnej
tabuli, ktorú nám naša obec sľúbila poskytnúť. Teší nás ústretovosť a
podpora vedenia obce pri vzniku nášho klubu.
Na záver sa chcem poďakovať riaditeľke
školy Mgr. Ľ.udmile Barlovej za
poskytnutie priestorov knižnice na naše
stretnutia, pani Márii Petrovičovej z
penziónu Natali za pomoc pri
organizovaní našich stretnutí a
ustanovujúcej schôdze a manželom
Ružene a Milanovi Javorským za
ústretovosť pri organizovaní pobytu na
chate Hájenka.

V dolinách, keď za večera
zaznie zvonov hlas,
z neba na zem keď pozerá
prvej hviezdy jas,
Vianoce sa u Vás slávia,
aj ja s prianím šťastia, zdravia
pozdravujem Vás.
Za KD Anna Oravcová
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DHZ Spišský Štvrtok si splnil svoj sen!
Hovorí sa, že nič nie je nemožné, pokiaľ vám nechýba viera a
odhodlanie. Som rada, že ani my sme sa nevzdali a šli za svojím snom.
Dnes, skoro po dvoch rokoch čo sme s myšlienkou tohto projektu
prišli, hrdo stojíme a pozeráme na výsledok nášho úsilia. Tartanová
dráha v Spišskom Štvrtku konečne stojí.
Najväčšia vďaka patrí môjmu ockovi, Štefanovi Neuvirthovi, ktorý tejto
dráhe zasvätil za posledné dva roky asi najviac času a energie.
On bol tým hnacím motorom, ktorý všetkých namotivoval, prispel
mnohými skvelými nápadmi, oslovil veľa sponzorov a v neposlednom
rade strávil niekoľko dni manuálnou prácou na úprave ihriska a trate.
Môžete mať človeka, ktorý vám pripraví papiere a vybaví všetko čo
treba; šikovných pracantov, ktorí prídu kedykoľvek pomôcť na úkor
svojho voľného času; či ochotných sponzorov, ktorí vám dajú peniažky
a materiál. Nič z toho nám samozrejme nechýbalo, za čo patrí úprimne
ďakujem všetkým, ktorých sa to týka. Ale pokiaľ by vám chýbal človek,
ktorý je pre tú myšlienku tak zapálený, ako bol náš tréner a stále
aktívny najstarší člen nášho mužského tímu, celému projektu by
chýbalo srdce. Lebo robiť niečo nie pre seba, ale pre široké okolie, a
robiť to hlavne nezištne, to je v dnešnej dobe vlastnosť, ktorá sa hľadá
veľmi ťažko. Ale ak vám za to ten výsledok stojí, určite nebudete
ľutovať ani jednu minútu, ktorú ste tomu venovali.
Na jar tohto roku sme na prvú, podkladovú časť dráhy vyliali asfalt.

Dlhé mesiace bola táto polo dokončená dráha súčasťou nášho ihriska.
Stále sme totiž čakali na odpoveď z ministerstva financií. Keďže
posledná vrstva – samotný tartanový povrch je zároveň aj najdrahšou
položkou celej dráhy, stále nám chýbali peniažky. Poslednú nádej sme
videli v možnosti získať dotáciu od štátu. Po zdĺhavom čakaní, sme v
októbri dostali pozitívnu odpoveď a po niekoľkých dňoch sme sa smelo
pustili do záverečných prác. Súčasne v našej obci prebiehal projekt na
výstavbu nového oplotenia futbalového ihriska. Veríme, že aj táto
iniciatíva obce vyústi k tomu, že ihrisko a dráha nebudú poškodzované
vandalmi, ktorí neoceňujú športový charakter tohto miesta, ale chodia
tam za účelom poškodzovania a zábavy.
Keďže sa tartanový povrch dokončil len pred mesiacom, na zimu
necháme dráhu odpočívať. Na jar budúceho roku doplníme čiary a
dráha bude pripravená na aktívne využívanie. Veríme, že jej pozitívne
vlastnosti ocenia mnohí, ktorí beh na podobnom povrchu ešte
neskúšali a nechápu naše zapálenie pre podobný projekt. Tí ostatní, sa
už určite tešia na svoj prvý tréning v domácom prostredí. Okrem
hasičského športu, je tento povrch výborný napr. na atletiku a budeme
sa tešiť, keď ju budú využívať aktívne aj iní športovci. Chceme mať
pozitívny vplyv na súčasné a budúce generácie detí a mladých ľudí – aby
si užívali šport a cvičenie. Snažíme sa byť dobrí v tom, čo robíme.
Účasť na pretekoch a možnosť umiestniť sa medzi najlepšími nám dáva
pocit nadšenia a zadosťučinenia. Sme hrdí, že sme súčasťou niečoho,
čo je nielen atraktívnym športom, ale zároveň je dôležité pre našu
spoločnosť.
Týmto by som chcela v mene nášho DHZ poďakovať všetkým, ktorí
nám verili, povzbudzovali nás, prispeli k finálnemu výsledku finančne
alebo vlastnou angažovanosťou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom
pomohli. Vážime si Vaše slová a ochotu a veríme, že aj táto naša
skúsenosť môže byť inšpiráciou pre Vás ostatných, aby ste nezabúdali
na to, čo je dôležité.
Úprimné ďakujem patrí našej obci a jej vedeniu, za všetko, čo nám
poskytla, umožnila a ako nám pomohla. Pri takomto projekte by sme sa
bez ich pomoci ďaleko nedostali. V neposlednom rade chcem
poďakovať celému nášmu DHZ a jej členom, ktorí pomohli tam, kde sa
dalo. Bez Vás všetkých by to nešlo a hlavne nemalo zmysel. Lebo
spoločne ide všetko ľahšie!
Verím, že sa čoskoro všetci stretneme na našom futbalovom ihrisku pri
ďalšej skvelej súťaži. Nie len v hasičskom útoku, ale aj stovke.

(c) Ivana Neuvirthová

HASIČSKÝ ROK 2016
Dobrovoľný hasičský zbor v obci si v tomto roku pripomenul 130.
výročie svojho vzniku. Toto výročie sme dôstojne oslávili a spojili so
sviatkom sv. Floriána – Deň hasičov. Slávnosti sa zúčastnili aj hostia
z okresu Levoča. Z rúk predsedu KV DPO v Prešove Mariána Rušina
nám bola odovzdaná čestná zástava Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
ktorá bola hneď na slávnostnej sv. omši posvätená.
Čo sa týka športových hasičských súťaží, aj v tomto roku muži i ženy
dosahovali veľmi pekné výsledky. Bola to dlhá sezóna, plná skvelých
súťaží, úžasných výkonov, ale aj niekoľkých sklamaní. Bohužiaľ, aj
prehra k športu občas patrí. Vtedy si musíme chybu uvedomiť, poučiť
sa z toho a nabudúce to urobiť lepšie.
Nie veľa DHZ má možnosť, ale aj chuť zúčastňovať sa toľkých súťaží,
ako my. Vďačíme za to aj neustálej podpore našej obce, ochotným
sponzorom a všetkým fanúšikom, ktorí nás podporujú a motivujú
k ďalším úspechom.
Veľké ďakujem patrí našim krajším polovičkám - ženskému tímu, ktorý
dosahoval jeden úspech za druhým. Veľakrát sa im podarilo prekonať
rekordy trate, zlepšiť svoje vlastné rekordy, získať trofej pre najlepšie
prúdarky, ale hlavne s prehľadom vyhrať Regionálnu hasičskú ligu Spiš
(RHLS). Táto liga sa behá na 10 kôl a hovorí sa o nej, že je jedna
z najlepších súťaží na Slovensku.
Mužský tím samozrejme nezaostával a svoje výkony taktiež neustále
zlepšoval. V tejto kategórií je konkurencia o čosi vyššia a dosiahnuť
prvenstvo mierne náročnejšie. Napriek tomu sa nám podarilo vyhrať
túto RHLS a zabehnúť niekoľko skvelých časov.
Trošku menej vydarené boli pre oba tímy posledné dve súťaže, na
ktoré sme cestovali dlhšie, ako sme sa na nich zdržali. Napriek tomu,
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

to boli poučné výlety, kde sme mali možnosť vidieť súťaže pripravené
na úrovni, veľa skvelých tímov zo Slovenska i Česka a posilniť
tímového ducha.
Celý tento rok nás sprevádzal aj minuloročný úspech, keď sme sa stali
majstrami Slovenska. Možnosť obhájenia a pre naše žienky možnosť
postupu máme už budúci rok, kedy nás čaká ďalší postupový rok.
Budeme sa snažiť, aby sme znovu predviedli to najlepšie a dokázali nie
len sami sebe, ale aj Vám všetkým, ktorí nám fandíte a podporujete nás,
že hasičský šport nás naozaj baví a vieme to.
Naša činnosť však samozrejme nemá len športový charakter. Okrem
toho, že rozvíjame svoje športové zručnosti, venujeme sa aj
dobrovoľníctvu, zúčastňujeme sa rôznych školení, pomáhame pri
zásahoch v obci a jej okolí a vzdelávame mládež v našej obci. Aj to
vedie k tomu, že dokážeme vychovať z našich mladých dobrovoľníkov
profesionálnych hasičov, pre ktorých práca nie je len povinnosťou, ale
aj koníčkom a robia to s láskou k svojmu okoliu.
Peter Sanetrik

Spoločenská rubrika / jún - december
NAŠE RADY
ROZŠÍRILI

Dorota Javorská
Melánia Krajňáková
Viktória Krátka
Bianka Kroščenová
Viktória Kroščenová

Matias Gabčo
Matej Gábor
Anabela Gáborová
Tobias Hricko

BLAHOŢELALI SME

Dominika Kašická

Šimon Olekšák
Sebastián Pleš
Matej Tomaško
Ema Uhľárová

OPUSTILI NÁS
Štefan Dunčko
Irena Kroščenová
Štefan Mirga
Ján Olbert
Ladislav Petrovič
Ján Skala
Jozef Ščuka

Dane a poplatky v roku 2017
Obec Spišský Štvrtok, ako správca daní a
poplatkov oznamuje obyvateľom obce sadzby
daní a poplatkov pre rok 2017:
Poplatky za komunálne
odpady
a drobné stavebné odpady sa na rok 2017
nezmenili. Poplatok za komunálne odpady je pre občanov vo výške 14,71 eur na osobu a
rok a pre poplatníkov, ktorí využívajú
množstvový zber vo výške 0,015736 € za liter
odpadu. Poplatok za drobný stavebný odpad je
0,070 € za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
Ani daň z nehnuteľnosti sa v roku 2017
nemení; platí všeobecne záväzné nariadenie č.
7/2014 o miestnych daniach na území obce
Spišský Štvrtok, v ktorom je určený daňovník,
predmet dane a sadzby za pozemky, stavby
a byty.
K zmene dochádza pri dani za psa, ktorá sa
v roku 2017 mení Všeobecne záväzným
nariadením č. 4/2016 na 5 eur za jedného psa
a kalendárny rok.
Janka Jurčová

90 rokov
Mária Petrovičová
Mária Vrončová
85 rokov
Mária Poláčiková
80 rokov
Alžbeta Bajtošová
Justína Dunčková
Štefánia Toporcerová
75 rokov
Františka Keritová
Marián Marčišovský
Anna Novotná
Michal Soska
70 rokov
Mária Bajtošová
Mária Hnatkovičová
Anna Mirgová
Jozef Šarišský

Emil Toporcer
65 rokov
Jozef Bajtoš
Terézia Bajtošová
Alžbeta Gáborová
Mariana Grivalská
Anna Javorská
Marta Jureková
Mária Majcherová
Marta Petrovičová
Alžbeta Polláková
Katarína Skokanová
Veronika Tripšanská
Pavel Vrábel
60 rokov
Michal Budaj
Ing. Vladimír Buc
Jozef Gabčo
Darina Gáborová

Mária Grešová
Jozef Hnatkovič
Mária Javorská
Peter Kresťanko
Vlasta Kroščenová
Alžbeta Kukurová
Pavol Lenard
Helena Marčišovská
František Mirga
Zdenek Mirga
Darina Mirgová
Anton Petrek
Mária Petreková
Mária Petrovičová
Marta Slaninová
Ladislav Šromek

Nová webová stránka
Obec Spišský Štvrtok spustila do prevádzky novú
webovú stránku www.spisskystvrtok.sk. Všetci, ktorí
majú záujem o dianie v obci, môžu využiť nové
možnosti, ktoré táto stránka ponúka:
 Zaregistrovať svoj e-mail a dostávať novinky zverejnené na úradnej tabuli.
 Prostredníctvom kontaktného formulára zasielať pripomienky, či žiadosti.

VÝZVA pre majiteľov domácich miláčikov – psov.
Vážení majitelia psov, je Vašou povinnosťou zabezpečiť si svojho miláčika a riadne sa
o neho starať. Možno, že niektorí z Vás to berú na ľahkú váhu, ale tým, že Váš pes
utečie na ulicu, ohrozuje ďalších spoluobčanov (nie všetci sú ich fanúšikmi). Keďže
máme centrálne nástupište pred obecným úradom, tak sa tieto túlavé psi zvyknú
pohybovať najčastejšie v tomto priestore. A tu vzniká problém, lebo tieto psy
obťažujú cestujúcich čakajúcich na linkové spoje.
My nemôžeme neustále riešiť Vašich miláčikov, naháňať ich po celej obci
a zabezpečovať ich odchyt! Zabezpečte si svojich psov tak, aby Vám neutekali
a neobťažovali ďalších občanov! Je to Vaša, nie naša povinnosť !
Ing. Ján Greš, starosta obce

Bioodpad

Dávam do pozornosti, že obec zoštiepkovala celú skládku konárov, ktorá bola za ČOV. Tento priestor je uprataný
a bude odovzdaný do správy firme DUFART, s.r.o. To znamená, že pokiaľ občan bude mať v jarných mesiacoch nejaké konáre (ide
o malé množstvá po orezoch ovocných stromov), ktoré môžu ísť do bioodpadu až po zoštiepkovaní, nahlási to pracovníčke obce p.
Janke Jurčovej. Náš pracovník urobí obhliadku, posúdi a rozhodne, ako ďalej s týmto odpadom naložíme.
Neznamená to, že teraz budeme štiepkovať celé vyrezané záhrady, ktoré už teraz registrujeme u niektorých občanov. Tieto si musíte
dať zlikvidovať sami, my Vám môžeme poskytnúť pomoc pri koordinácií a poskytnutí informácií o firmách, ktoré sa profesionálne
zaoberajú likvidáciou drevného odpadu.
Ing. Ján Greš, starosta obce
Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok
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