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Anjelici z vločiek snehu robia bielu perinku,
aby dobre zohrievala milú svätú rodinku.
Najmä malé Jezuliatko uložené v jasličkách,
aby mu len sladké sníčky spočinuli na očkách.

V TOMTO ČÍSLE
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Z verejného ţivota
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Zo ţivota našich
najmenších
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Milí spoluobčania.

Spoločenská rubrika
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Vianoce sa blíţia a nový rok nezadrţateľne prichádza.
Opäť spoločne zasadneme k štedrovečerným stolom a s čistým srdcom
privítame Jeţiška.
Opäť nám zaţiari tá krásna hviezda prinášajúca svetlo. Symbolika svetla sa
pre nás stáva svetlom ţivota. V tichu a pokore popremýšľajme o roku, ktorý
je čochvíľa za nami. Zaspomínajme na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko od
domova ale aj na tých, ktorí uţ nie sú medzi nami ale stále ţijú v našich
srdciach a spomienkach.
Milí spoluobčania, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, v mene
pracovníkov obecného úradu a v mene svojom ţelám Vám všetkým
poţehnané a radostné preţitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia v novom
roku 2018.
S úctou Ing. Ján Greš, starosta obce
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Z verejného ţivota v obci
Miestne komunikácie
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Lúčna, I. etapa
Rekonštrukcia ul. Lúčnej sa začala v mesiaci august. Práce realizovala
vysúťaţená firma Asfalty Tatry, s.r.o. a ukončila ich v októbri 2017. Počas
prác nepriaznivé a daţdivé počasie spôsobovalo nemalé problémy, pretoţe
bolo potrebné zabezpečiť priechodnosť odvodňovacieho kanálu, ktorý
zberá veľké mnoţstvo daţďových zráţok a prechádza súkromnými
pozemkami. Prekvapili nás aj niektoré úseky stavby. Najmä šachty
odvodnenia daţďových vôd boli vo veľmi zlom technickom stave a uţ bol
najvyšší čas opraviť ich. Opravu týchto šácht realizovala obec za spolupráce
firmy p. Jozefa Oravca. V prvej etape rekonštrukcie ul. Lúčnej sme celkovo
preinvestovali 77 999,34 EUR. Ďakujeme všetkým dotknutým občanom
bývajúcim v tejto lokalite za trpezlivosť a podporu.
Oprava priepustu na ul. Sadovej a
rekonštrukcia chodníkov na ul.
Osloboditeľov
V mesiaci júl 2017 sme realizovali
opravu prepadnutého a nefunkčného
priepustu daţďových vôd na ul.
Sadovej.
S rekonštrukciou prepadnutých
chodníkov na ul. Osloboditeľov sme
začali v lete a pokračovali aţ do
neskorej jesene. Opravy realizovala
firma Milanko spol. s.r.o. a firma Jozefa
Oravca.
Prístupová cesta k rodinným domom
Na ul. Krátkej sme v októbri zrealizovali výstavbu
prístupovej cesty k rodinným domom na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva uzn. č. 41/2016.

Rekonštrukcia kanalizácie bytové domy ul. Poľná/
Sadová S opravou nefunkčného kanalizačného potrubia pri bytových
domoch na ul. Sadovej sme začali v mesiaci jún 2017. Celkovú výmenu 50
metrového úseku starej kanalizácie za novú realizovala firma MILANKO
spol. s.r.o. v celkovom náklade 11 253,90 EUR.

Vodovod IBV Široké

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Sadová
V novembri 2017 sme začali s rekonštrukciu miestnej
komunikácie časti ulice Sadovej. V tomto období sme stihli
urobiť výkopové práce a uloţiť obrubníky. Ďalšie práce pre
nepriazeň počasia boli prerušené a budú pokračovať aţ
v jarných mesiacoch roku 2018 osadením BG ţľabu,
úpravou pláne pred samotným poloţením asfaltového
koberca. Rekonštrukciu realizuje firma Asfalty Tatry, s.r.o.
Celkový náklad rekonštrukcie tejto cesty je vo výške
24 963,68 EUR.

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

V decembri 2017
sme začali s výstavbou vodovodu v novej IBV
Široké. Na jeho výstavbu obec získala
nenávratný finančný príspevok z Ministerstva
vnútra cez operačný program Ľudské zdroje
OPLZ-PO6-SC611-2016-3 vo výške 36 253,10
EUR, pričom celkové oprávnené výdavky
projektu sú vo výške 38 161,16 EUR.

Zdravotné stredisko
Obec vyuţila prázdninové obdobie v júli
2017 na dôslednú údrţbu vnútorných
priestorov Zdravotného strediska.
V ambulancii všeobecného lekára sme začali
s opravou vodovodných potrubí, vymenili
sa umývadla a vodovodné batérie. Následne
prebehla montáţ novej elektroinštalácie.
V samotnom závere sa v ambulancii, urobili
nové obklady, drobné stavebné opravy
a vymaľovanie všetkých priestorov, o ktoré
naši lekári poţiadali. Práce realizovali: firma
Jozefa Oravca, firma Milan Beregházy Plynstav zdruţenie, firma Uni elektro, s.r.o.
a samozrejme pracovníci obecného úradu.
Všetky práce prebiehali počas prevádzky
a preto chceme poďakovať všetkým
lekárom za toleranciu a trpezlivosť.

Ing. Ján Greš, starosta obce

STRANA

FSk ŠTVRTOČAN
V o v z d u ch u c í t i ť at m o sf é ru
prichádzajúcich sviatkov, ktoré sú
povaţované za najkrajšie v roku.
Podvedome ovplyvňujú aj našu náladu,
keď sa napriek tmavým a krátkym
dňom usmievame, tešíme sa na
sviatky, kedy spomalíme naše ţivotné
tempo a spolu s najbliţšími oddychom
naberieme sily do ďalšieho obdobia.
U nás vo folklórnej skupine preţívame
vianočnú atmosféru uţ celý mesiac,
nakoľko nacvičujeme aj tento rok
spev vianočných kolied, s ktorými sa
Vám predstavíme v kostole pred
a počas polnočnej svätej omše a tieţ na 1. a 2. sviatok vianočný.
Naša folklórna skupina má za sebou jubilejný rok, kedy sme spoločne oslávili jej 10. výročie znovu
zaloţenia. Oslavy sa konali koncom augusta na našich 10. Folklórnych slávnostiach v obecnom
parku, za veľkej účasti priaznivcov folklóru a tradičnej ľudovej kultúry. Predstavili sme sa s našim
pásmom „Kersciny―, ktoré sme nacvičili ako prvé pred desiatimi rokmi. Druhý vstup nášho
vystúpenia bol blok spevov a tancov s doprovodom „Muziky Milana Rendoša―.
Vysoká návštevnosť tohto podujatia nás veľmi potešila a povzbudila do ďalšej činnosti. ĎAKUJEME!

OCEŇOVANIE DARCOV KRVI
V našej obci ţijú občania, ktorí
si i dnes, v náročnej a
uponáhľanej dobe, nájdu
priestor a čas pre druhých.
Bez nároku na odmenu darujú
najvzácnejšiu tekutinu – krv.
Za tento vysoko humánny čin si
darcovia krvi prevzali dňa
8.12.2017 na slávnostnom
oceňovaní bezpríspevkových
darcov krvi morálne ocenenie plakety Prof. MUDr. Jana
Janského.
Striebornú plaketu za 20
odberov získali Ing. Vladimír
Borský a Ing. Lukáš Soska.
Diamantovú plaketu za 80
odberov získal Jozef Petrovič.
Patrí im náš obdiv a poďakovanie.

A ja Vám vinčujem za tu našu družinu
radosc, ščesce, zdrave, na tu svatu Viliju.
Neh še každy trime zdravy v Novym roku,
a solzy naj ňe su ani v jednym oku.
Statek naj še trime a zarno naj rošne,
kravy dobre doja a s nima aj ofce.
Kury, huši, kačky naj še vám trimaju
a dobry užitek naj vam furt davaju.
Šviňe naj še praša dva razy do roka,
neh na nih nepridze nijaka horota.
V strankoch polno zarna a gruľoh v pivnici,
to Vám vičujeme šicke koľednici.
Pohvaľen pan Ježiš Kristus!
V mene FSk Štvrtočan Slávka Bajtošová

Dobrovoľní hasiči v obci
Aj v roku 2017 naše druţstvá muţov a ţien v hasičskom športe podávali dobré výkony.
Od mája aţ do konca októbra priebeţne súťaţili na vyše tridsiatich rôznych
pohárových súťaţiach, na ktorých dosahovali dobré výsledky. Postupové kolá
(obvodové, krajské a celoštátne kolo) sa konajú kaţdý druhý rok a našou malou túţbou
bolo postúpiť na Majstrovstvá SR a tak obhajovať víťazstvo spred dvoch rokov. Táto
túţba postupu sa druţstvu muţov podarila splniť a to na samotnom celoštátnom kole,
ktoré sa konalo v Trnave. V disciplínach štafeta a poţiarny útok svojim dobrým
výkonom síce prvenstvo neobhájili, podarilo sa im však obsadiť tretie miesto. Bolo nám
ale ľúto našich ţien, ktoré malým zaváhaním v štafete 8x50 m na krajskom kole
nepostúpili. Vynahradili si to
v Regionálnej hasičskej lige Spiš, kde
z desiatich kôl tejto súťaţe iba
v jednom sa im nepodarilo zvíťaziť a uţ 3 roky po sebe túto ligu v ţenskej kategórii
vyhrali. Klobúk dole pred členmi, ktorí sa počas celého leta, cez víkendy zúčastňujú
týchto súťaţí a to nielen tu vo východoslovenskom regióne, ale po celom Slovensku, ba
dokonca i v Česku. Veľkú zásluhu na účastiach druţstiev na súťaţiach majú aj naši
sponzori, bez ktorých by sme sa sotva mohli na ne dostať. Sú to ľudia, ktorí nemyslia
len na seba, ale pomáhajú aj tým, ktorí to potrebujú. Poďakovanie patrí rovnako aj
vedeniu obce na čele s pánom starostom, za pomoc a dobrú spoluprácu medzi obcou
a DHZ. Ako organizácia máme vţdy záujem reprezentovať obec, chrániť ju pred
poţiarmi a inými ţivelnými pohromami, pomáhať v obci pri rôznych prácach, či uţ
s technikou alebo bez nej, aby sa s odstupom času hovorilo, ţe aj dobrovoľní hasiči
prispeli k zveľaďovaniu našej obce.
Peter Sanetrik
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Čo nového v základnej škole?
Školský rok sme začali so staronovými učiteľmi...
4. septembra 2017 sme uţ tradične začali nový školský rok slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole a o
9:00 hod. slávnostným príhovorom starostu Ing. Jána Greša otvorením šk. roka 2017/2018 na školskom dvore.
Pani riaditeľka Barlová privítala nových zamestnancov - pani učiteľku Katarínu Kašickú, ktorá bude pokračovať v
projekte Teach for Slovakia, pani učiteľky Zuzanu Kolibárovú a Alenu Cmorejovú, ktoré sa k nám vrátili z
rodičovskej dovolenky. Nezabudla ani na našich najmenších - prvákov, tí v septembri začali písať novú kapitolu v
knihe ţivota. Zaţelali sme si spoločne veľa študijných úspechov, vydarených akcií a hlavne pevné zdravie.
Mgr. Ľudmila Barlová

2017 / 2018

Pre deti sme pripravili plno zaujímavých
aktivít...
Jesenný čas bol plný zaujímavých aktivít:
Rozhýb svoju školu - pri ktorej sme overili
„ţivotaschopnosť― workoutového ihriska, Šarkaniáda,
Tekviciáda a Noc v škole pre mladších ţiakov.
Obrovská vďaka patrí najmä pani učiteľkám a
vychovávateľkám, ktoré akcie pre deti pripravili.
Učitelia cudzích jazykov zase pripravili celoškolskú
akciu Európsky deň jazykov - deti sa tohto roku rozhodli
pre účasť v medziškolskej súťaţi o najdlhšiu jazykovú reťaz,
ktorá bola vyhlásená občianskym zdruţením IALF
a Jazykovým vzdelávaním.sk. Nie, nebola to reťaz z tých
našich mlsných, dlhých, podrezaných... jazýčkov. Ruka
v ruke s pozdravom v cudzom jazyku na hrudi sme sa na chvíľu na škole
všetci spojili pre veľkú, teda dlhú vec. Lebo, keď reťaz, tak reťaz... Výsledok nášho snaţenia i
atmosféra, ktorá počas akcie panovala, ako aj celý priebeh tvorby reťaze si môţete pozrieť na
www.youtube.com pod názvom Kvákajúce Ţabky.
Aj v školskej kniţnici sa diali zaujímavé veci: zaujímavé
podujatie k Medzinárodnému dňu školských kniţníc, ktoré bolo
tento rok venované významnej osobnosti československých dejín Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi. Názov nášho podujatia bol: „Velikáni našej histórie –
zdroj vzdelania pre našu súčasnosť i budúcnosť.“ V rámci aktivít sa ţiaci oboznámili so
ţivotom a činnosťou M.R. Štefánika ako letca, astronóma, politika, cestovateľa. Ţiaci 1. stupňa
vytvárali „Oblohu plnú ţelaní“, kreslili
lietadlá, ţiaci na 2. stupni písali Štefánikovi
symbolické listy o tom, „Ako sa zmenil ţivot
na Slovensku“, pripravili „Mapu slávnych
Slovákov“, šli po cestovateľských stopách
Štefánika, ţiačky 8.A pripravili pre mladších ţiakov pútavé rozprávanie o jeho ţivote. Ţiaci tak mohli
prejaviť svoju kreativitu, prezentačné schopnosti i prácu s odbornou literatúrou. Vďaka zanieteniu
našich učiteľov a samozrejme aj ţiakov sa nám podarilo z 224 hodnotených škôl obsadiť krásne
17.miesto....
Poďakovanie patrí pani učiteľke Panigajovej a ostatným pedagogickým pracovníkom.

Bronzová medaila DofE - je u nás
Kráľovská výsosť Princ Edward, (najmladší syn kráľovnej Alžbety II a manžela Philipa, v dobe
svojho narodenia bol tretím nasledovníkom trónu), počas návštevy SR podporil mladých študentov,
ktorí splnili ciele vzdelávacieho programu DofE. Počas slávnostnej ceremónie si ocenenie z jeho
rúk preberalo vyše päťdesiat mladých študentov vrátane našej žiačky Dominiky Hlaváčovej,
ktorá v rámci programu prekonala štyri výzvy. Počas 3 až 6 mesiacov rozvíjala svoj talent,
športovala, angažovala sa ako dobrovoľníčka a nakoniec zvládla dobrodružnú expedíciu spolu so
svojimi spolužiakmi.
V Prešove dňa 7. 9. 2017 vo dvorane Evanjelického kolégia boli odovzdané riaditeľom Tatra
banky bronzové medaily za úspešné ukončenie programu DofE ďalším našim žiakom Martinovi
Surovi, Filipovi Oravcovi, Šimonovi Čonkovi a Zuzke Kroščenovej.
Niektorí sa rozhodli pokračovať v tomto programe ďalej a získať striebornú medailu. Blahoželáme! ....
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Ani športovci nezaháľali...
Pohyb a športovanie je dôleţitou súčasťou dnešného ţivota. Druháci sa
zúčastňujú turnajov Hokejovej prípravky, staršie ţiačky sa
nevyhýbajú turnajom vo volejbale, starší ţiaci rovnako
nezaháľajú - neboja sa zmerať si sily v medziškolských
turnajoch v stolnom tenise ....

Prváčence hrali prím ...

November sa niesol v znamení prvákov.
22.11.2017 sme sa preniesli do sveta rozprávok Dňom hlasného čítania.
Pani učiteľky 1. ročníka prečítali ţiakom rozprávky a spoločne vypracovali
obrázkový príbeh o kráľovi, princeznej a šašovi. V ostatných triedach si ţiaci
nahlas prečítali rôzne príbehy a na základe uvedomelého čítania vypracovali
zaujímavé úlohy. Z týchto prác a fotografií sme na školskej chodbe pripravili
výstavku, aby si mohli ţiaci vzájomne pozrieť svoje výtvory a ohodnotiť sa.

Pokračovali sme milou slávnosťou - ,,Pasovačka ţiakov 1. ročníka.―
Sovičky a Šmolkovia zloţili sľub, ktorým sa zaviazali, ţe si budú školu ctiť,
plniť príkazy učiteľov, dodrţiavať školský poriadok a vzorne si plniť školské
povinnosti. Prváčikov pasoval rytier Oliver mečom, a tak sa stali
právoplatnými ţiakmi našej školskej rodiny. Ţiaci 2., 3. a 4. ročníka im
pripravili ukáţky hodín matematiky, telesnej výchovy a zatancovali aj ţiačky
školského klubu. Potom sme sa všetci spoločne zabávali na
diskotéke a na rôznych súťaţiach. Dúfame, ţe sa prvákom
v našej škole páči. Všetci sme spoločne preţili veselé a
zábavné predpoludnie.

Tradície - studnica múdrosti...

A samozrejme, ako to uţ býva
zvykom, posledný novembrový
týţdeň patril tvorivým dielňam,
kde si deti spolu s učiteľmi
chystali výrobky s tématikou
Vianoce u nás. Tvorivé dielne
vyvrcholili vo štvrtok 30.11.2017,
kde deti v školskej jedálni vyrábali
ďalšie výrobky. K deťom sa pridali
aj naše babičky z klubu
dôchodcov, ktoré učili deti piecť
a zdobiť vianočné pečivo, variť
domácu čokoládu a aj piecť
vianočné oblátky. Výrobky, ktoré
zhotovili ponúkali na Mikulášskych trhoch dňa 5.12.2017 v obecnom parku.
Vianočný čas v
škole
spríjemnil
Mikuláš,
ktorý
rozdal
deťom
balíčky.
Navštívila nás aj
Lucia, ktorá zase
vyhnala všetkých
zlých duchov.

Veselé Vianoce a šťastný
nový rok všetkým ţelá
Základná škola v Spišskom
Štvrtku.
Telefón: (053) 459 82 24
www.zsspisskystvrtok.edupage.sk
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Klub dôchodcov

Veľa šťastia v čase Vianoc,
zaželať Vám týmto chceme,
aby zdravie, láska, pokoj,
našli u Vás dvere otvorené...
Krásne Vianoce a šťastný nový rok Vám za Klub
dôchodcov praje Anna Oravcová.

Činnosť MOMS a DFSk NEZÁBUDKA v roku 2017
Na Folklórnych slávnostiach v Spišskom Štvrtku sa moderátorka
pýtala dievčat z DFSk Nezábudka čo je to tradícia. Dievčatá
jednoducho odpovedali : „Sú to piesne, tance, čary, mágie, ktoré
niekedy naše babičky a prababičky vykonávali pri práci alebo pri
zábavkách. Tie ústne podávali svojim deťom. Aj naša činnosť spočíva
v snahe tieto tradície uchovávať, či uţ ústne alebo aj písomne.
Niektoré tradície a zvyky sa uţ aj u nás tradujú, ako napr.:
 Fašiangový sprievod na školskom karnevale.
 Slávik Slovenska - súťaţ v speve ľudových piesní.
 Hviezdoslavov Kubín - súťaţ v recitácií prózy a poézie.
 Oltáriky.
 Stridţie dni –Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia.
 Vianoce - koledy a jasličkovanie.
 Zaviedli sme novú tradíciu - Stavanie mája na Rusadľe.
Okrem týchto tradícií sme v roku 2017 nacvičili pásmo „Podzme še
bavic aţ na huri―, s ktorým sme vystúpili na Folklórnych slávnostiach
v Spišskom Štvrtku.
Babičky nás naučili tkať koberce. Piesňami a tancami sme potešili
seniorov pri príleţitosti mesiaca úcty k starším. Zúčastnili sme sa na
mikulášskych tvorivých dielňach.
Vianoce sú sviatky šťastia a pokoja v rodine. Chodenie
z betlehemom je tieţ u nás uţ tradícia, preto budeme radi, keď na
Viľiju prijmete betlehemcov vo svojom dome.
25. decembra o 17.00 hod. nás môţete vidieť pri ţivom betleheme v
Levoči.
Bc. Valéria Lesičková

Dovoľte mi, aby som sa niekoľkými
riadkami prihovorila a priblíţila Vám
ţivot v Klube dôchodcov, ktorý bol
veľmi pestrý a bohatý na mnoţstvo
podujatí. Jednalo sa o podujatia,
ktoré sme si organizovali sami, alebo
aj Okresná organizácia JDS v Levoči
(OO JDS).
V uplynulom období sme sa
pravidelne stretali v priestoroch,
ktoré nám ponúkol obecný úrad. Od
septembra máme moţnosť stretať sa
pri našich tvorivých aktivitách v
základnej škole. Tam sme práve
ukončili v poradí tretie tkanie
domácich kobercov v tomto roku.
Počas leta a na jeseň ste nás mohli
vidieť pri úprave okrasných záhonov
v centre obce o ktoré sa staráme
formou brigád.
V júni sme pripravili výborné domáce
kol áče, kt oré sm e p onú kali
ú čast n í kom p odu j at i a, kt oré
organizovala Základná škola a ktoré
si mnohí pochvaľovali ako výborne
pripravenú akciu. Vy uţ určite viete,
ţe hovorím o podujatí Deň rodiny.
Tieţ v júni sme si varili guláš na
urbárskej Hájenke v Slovenskom raji.
V júli sme sa zúčastnili zájazdu do
Bardejova a Bardejovských kúpeľov,
ktoré organizovala OO JDS v Levoči.

1.septembra sa konala okresná súťaţ
vo varení gulášu o Putovný pohár
predsedu OO JDS v Levoči.
Druţstvo našej organizácie v zloţení
Mária Grešová, Vladimír Greš, Mária
Petrovičová, Mária Majcherová
skončilo prvé a tak získalo pre našu
ZO JDS Putovný pohár predsedu.
V septembri sme organizovali zájazd
do Štátneho divadla v Košiciach na
predstavenie operety Čardášová
princezná a návštevu hradu a
skanzenu v Starej Ľubovni.
V októbri sme sa zúčastnili a
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

pomohli sme s prípravou
seniorského posedenia, ktoré
organizovala obec pri príleţitosti
mesiaca úcty k starším pre
jubilantov. Veľkým záţitkom bola
návšteva koncertu INTEGRÁCIA
seniorov v Poprade. Na Katarínskej
zábave sme sa zabávali spolu s členmi
levočského Denného centra v
Mestskom divadle v Levoči.
Koncom novembra sme spolu so
ţiakmi ZŠ v našej obci v tvorivých
dielňach pripravovali sladké dobroty
na vítanie Mikuláša v parku. Piekli a
zdobili sme spolu medovníčky a iné
vianočné pečivo, ktorým sme potom
5. decembra ponúkali návštevníkov
podujatia Mikuláš v parku. Odmenou
za všetku námahu nám boli
rozţiarené očká všetkých detí.
Medzi naše plány v budúcom roku
patrí okrem pravidelných stretnutí
návšteva výstavy Flóra Bratislava,
zorganizovanie rekondičného pobytu
v niektorom z kúpeľných miest pre
menšiu skupinu dôchodcov, návšteva
divadla. Pokračovať budeme naďalej
v tkaní kobercov a v starostlivosti o
okrasné záhony v centre obce.
Taktieţ budeme pokračovať v
spolupráci s našou okresnou
organizáciou v Levoči. Prajeme si,
aby sa naša členská základňa
rozrastala, aby aj ďalší seniori mali

moţnosť obohatiť jeseň svojho
ţivota pridanou hodnotou, ktorou je
ţivot v našom Klube dôchodcov.
Teší nás, ţe pri realizácii našich
plánov stretávame ústretových ľudí,
ktorí nám podajú pomocnú ruku
práve vtedy, keď to najviac
potrebujeme. Preto ďakujeme Obci
Spišský Štvrtok, Základnej škole v
Spišskom Štvrtku, MOMS v Spišskom
Štvrtku a predsedníctvu Urbárskej
spoločnosti za dobrú spoluprácu,
pomoc a podporu pri realizácií
našich plánov a aktivít v roku 2017.
Anna Oravcová

STRANA

Zo života našich najmenších
Ako ten čas utiekol u babičiek, u dedkov.
Dohorela vatra, dobre bolo v Tatrách.
Ďalšie leto počká si, kalendár má odkazy.
Deti naše milé, užite si teraz s najbližšími vianočné chvíle.
Zároveň sa im poďakovať chceme,
že bez ich pomoci by to nešlo takto skvele.
Zo ♥ ĎAKUJEME!

Každý mesiac v našej škôlke priniesol nám veľa krás,
my Vám chceme teraz o nich trocha povedať.
September

 Septembrová turistická vychádzka do
Mečedeloviec – deti spoznávali obec
Spišský Štvrtok a jej blízke okolie.
 Jesenné
upratovanie
školského dvora – v tento
deň
sme
si
spoločne
upratali a skrášlili exteriér
materskej školy, v ktorom
trávime čas počas pobytu
von.

Október

 Ovocná párty – ovocný deň dodal detským telíčkam veľa vitamínov; ovocie
zjedli s veľkou chuťou.

 Besiedka pre starých rodičov – pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si
deti s pani učiteľkami pripravili vystúpenie, ktoré potešilo nejedno babkine,
či dedkove srdiečko.

 Deň

November

materských škôl - spolu
s deťmi sme uskutočnili pochod do
parku, kde sa vypúšťali lampióny
spolu
s prianiami
pre
našu
materskú školu.
 Návšteva
záchranárov
zo
Slovenského červeného kríža –
oboznámili
nás
so
zásadami
ochrany života a zdravia.

December

 Pečenie medovníkov – škôlka sa zrazu zmenila na
vianočnú pekáreň, kde sa po celý deň niesla
neopísateľná vôňa pripomínajúca prichádzajúce
Vianoce.
 Sv. Mikuláš – nadelil nám radosti, tiež čižmu
plnú sladkostí.

Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech Vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje.
Do sŕdc nech Vám uloží,
radosť, šťastie, pokoj Boží...
Krásne vianočné sviatky
Vám prajú deti a celý kolektív
Materskej školy v Spišskom Štvrtku.
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Spoločenská rubrika / apríl - december
NAŠE RADY
ROZŠÍRILI

Lesičko Oliver

BLAHOŢELALI SME

Magut Maximilián
Marušinská Sofia
Mikulášik Tobias
Mirga Štefan
Mirgová Dorota
Novotný Marcel

Bajtoš Tadeáš
Barabas Hugo
Barabasová Lea
Borský Gregor
Budai Viliam
Gáborová Katrin Emma
Gondek Branislav
Javorská Kristína
Koky Valter

Olbertová Sofia
Opremčáková Liliana
Palenčárová Johana
Petrášová Henrieta
Rusnačková Tamara
Seitl Denis
Slanina Lukáš
Slanina Samuel
Zobola Viliam
Ţiga Jakub Lukáš

OPUSTILI NÁS
Bajtoš Dušan
Bajtoš Jozef
Grivalský Jozef
Kapušanská Zdeňka
Neuvirthová Helena
Oravec Ján
Rákoci Pavol
Redelšteinerová Mária
Švirlochová Anna

85 rokov
Bajtošová Terézia
Dunčko Michal
Javorská Terézia
Orolinová Justína
Šarišská Anna
80 rokov
Ungerová Anna
Ţigová Paulína
75 rokov
Bajtoš Ján
Gajová Anna
Mirgová Alţbeta
Stašová Emília
Šariská Emília
Toporcer František
70 rokov
Holujová Mária
Kniţková Anna
Kopkášová Viera
Lučivjanská Ľudmila
Mirgová Veronika
Petreková Alţbeta
Semaňak—Lorko Július
Ščuka Rudolf

Bajtoš Marián
Bajtošová Anna, Ing.
Bednároavá Alţbeta
Brincko Ján
Dunčko Ján
Dunčko Jozef
Gancarčíková Anna
Gombaská Anna
Grešová Helena, Ing.
Hric Michal
Javorský Cyril
Kokoruďová Veronika
Kroščen Vladimír
Lesičko František
Lesičková Klára, Mgr.
Mirga Gejza
Murin Pavol
Oravec Ľubomír
Šariský Ľubomír
Ščuková Jolana
Ščuková Mária
Škovirová Anna
Toporcer Jozef
Vitko Jozef
Vrábelová Alţbeta
Zavadová Marta
Ţilková Mária

Webová stránka obce
Webová stránka obce Spišský Štvrtok www.spisskystvrtok.sk Vám prináša stále aktuálne
informácie. Všetci, ktorí majú záujem o dianie v obci, môţu vyuţiť moţnosti, ktoré táto
stránka ponúka:
Zaregistrovať svoj e-mail a dostávať novinky z úradnej tabule.
Prostredníctvom kontaktného formulára zasielať pripomienky i ţiadosti.
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych
krajov v obci Spišský Štvrtok - 04. 11. 2017

Zimná údržba komunikácií
Studené novembrové
počasie prinieslo so
sebou aj prvý sneh. Uţ
dlho nebolo v novembri
tak chladno a taký skorý
začiatok zimy. Snehová
nádielka 30. novembra uţ
asi vydrţí aţ do jari.
Ďalšie výdatné sneţenie
9. decembra zvýšilo
snehovú vrstvu.
Prečo, ale o tom
hovorím? Lebo obec sa
kaţdoročne stretáva s
tým istým problémom
a to sú Vaše odstavené osobné autá na
obecných komunikáciách. To nám
spôsobuje obrovský problém pri
odpratávaní snehu. Je uţ len na Vás, ako
sa k tomu postavíte, či odstavíte Vaše
autá vo Vašich prázdnych dvoroch aspoň
v čase zimného obdobia aby ste nebránili
bezproblémovej údrţbe komunikácii k
spokojnosti nás všetkých.
Ing. Ján Greš, starosta obce
Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok

Ščuková Anna
Toporcerová Mária
Toporcerová Viera
65 rokov
Dudráková Anna
Gavalierová Anna
Glevaňak Ján
Hanisková Anna
Kukurová Boţena
Lačný Jozef
Markovičová Mária
Mirga Vojtech
Mirga Zdeno
Novotná Anna
Ondáš Marián, Mgr.
Ondášová Elena
Oravcová Irena
Petriková Marta
Slebodník Štefan
Slebodníková Marta
Steiner Peter
Sura Ján
Ščuka Zdenek
Toporcerová Mária
Toporcerová Terézia
60 rokov
Bajtoš Emil

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov

1987

Počet zúčastnených voličov

316

Volebná účasť

15,9 %

Výsledky voľby predsedu samosprávneho kraja
Milan Majerský, PaedDr., PhD.

214

Výsledky voľby poslancov zastupiteľstva
samosprávneho kraja

Dane a poplatky v roku 2018

1. Ingrid Dzurňáková MUDr., MBA

112

2. Miloslav Repaský, Mgr.

102

3. Vladimír Ledecký, PhDr.

91

Obec Spišský Štvrtok, ako správca miestnych daní, oznamuje občanom - daňovníkom sadzby daní a
poplatkov pre rok 2018. Sadzby dane z nehnuteľností a dane za psa sa nezmenili, upravila sa výška
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:
 poplatok za osobu a rok je vo výške 16,09 €

 poplatok za 1 liter odpadu je vo výške 0,016199 € (pre poplatníkov, ktorí vyuţívajú mnoţstvový zber).
Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín vo výške 0,070 € ostáva
nezmenená.
Janka Jurčová
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