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Váţení spoluobčania,
opäť je tu jar a s ňou prichádza čas Veľkonočných sviatkov. Toto slávnostné obdobie sa
v našich ţivotoch spája so zvykmi Veľkej noci. Kaţdoročne si pripomíname kresťanský
odkaz Veľkej noci. Ten pravý odkaz týchto sviatkov by mal zostávať v našich srdciach
nielen počas veľkonočného obdobia, ale počas celého roka. Spoločne preţívajme toto
obdobie, zachovávajme si staré dobré zvyky, uchovávajme ich v našich srdciach a s
radosťou odovzdávajme našim deťom a vnúčatám.
V tomto sviatočnom čase Vám chcem zaţelať, aby Vás nadchádzajúce sviatočné dni nabili
pozitívnou energiou do budúcich všedných dní, aby Vám ţivotodarná voda priniesla
zdravie, pohodu a dobrú myseľ, aby Vám pestrofarebné vajíčka priniesli hojnosť na Vaše
stoly, aby ste spoločne v kruhu svojich rodín v pokoji a viere strávili tento najväčší
kresťanský sviatok.
Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo
Veľkonočnej nedele nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.
Milostiplné a poţehnané Veľkonočné sviatky Vám praje Ján Greš - starosta obce.
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Zo ţivota našich najmenších

Čím nás nedávne mesiace obdarili ?
Zaspomínajte si spolu s nami:

JANUÁR
Šantenie na snehu – Tohtoročná zima nám bohuţiaľ nepriniesla bohatú
snehovú nádielku, ale deťom aj to málo k šanteniu stačilo a tešili sa z kaţdej
spadnutej vločky.
Kŕmenie vtáčikov – Záţitkové aktivity v environmentálnej výchove sú veľmi
významnou súčasťou procesu učenia. Súčasťou je aj výchova k zodpovednosti za
vlastné jednanie. V materskej škole je takouto aktivitou aj kŕmenie vtáčikov
počas zimy. Ak by totiţ vtáčiky v zime nepreţili, v letných mesiacoch by pre
zmenu pod náporom hmyzu nemusel preţiť človek. ...aj takého poznatky
získavajú predškoláci v MŠ.

FEBRUÁR
Karneval – Mesiac február sa v materskej škole niesol v znamení
fašiangových zvykov a tradícií. Ukončením tohto obdobia bol veselý
karneval, na ktorom boli masky od výmyslu sveta.
Deti mali veľkú
radosť z pekných masiek, zabávaniu sa pri veselej hudbe nebolo konca
kraja.
Lyţiarsky výcvik – Od 25. februára do 1. marca 2019 sme pre našich
predškolákov zorganizovali v Levočskej doline výcvik základov lyţovania.
Aktívnym pohybom v príjemnom zimnom počasí si deti uţili náš
tohtoročný lyţiarsky týţdeň.

„Ţivot je zázrakom prírody, od človeka sa odvíja, či bude ţivot
na Zemi zdravý, alebo chorý.“
MAREC
Beseda s lesníkom
Pán Ing. Kamil Tomajko, ktorý je lesníkom v spoločnosti PRO POPULO Poprad,
s.r.o nás obdaroval obrovskými poznatkami, skúsenosťami a záţitkami, s ktorými sa
stretáva ako lesník a milovník prírody pri svojej práci. Dozvedeli sme sa nielen
o tom, ako sa poľovníci celoročne starajú o lesné zvieratá, ale opísal aj prácu
lesníkov, ich poslanie, výsadbu a výrub stromov. Ďakujeme za návštevu.
Legovňa – Deti pracovali so stavebnicou Lego, ako s učebnou pomôckou. Za
pomoci odborne vyškolenej pracovníčky manipulovali so stavebnicou podľa
plánikov, pomocou ktorých si mohli v spolupráci s kamarátmi zloţiť rôzne obrázky.

Lastovičky prileteli, včielky pekne bzučia,
potok nám o jari spieva, všetky stromy pučia.
Trávička je zelená, slnko stále hreje,
o jari si spievame, veď nič krajšie nie je.
Prajeme Vám nádherné veľkonočné sviatky,
Riaditeľstvo Materskej školy
v Spišskom Štvrtku
oznamuje, ţe zápis nových
deti do materskej školy na
školský rok 2019/2020 bude
od 2.5.2019 do 31.5.2019.
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

maľované vajíčka ako z rozprávky,
úsmev na perách po celý deň
a všadeprítomnú pohodu ako sen.
Kolektív Materskej školy v Spišskom Štvrtku.

12.05.2019 o 15.00 hod.
v kultúrnom dome
v Spišskom Štvrtku.
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Výsledky voľby prezidenta SR
v obci Spišský Štvrtok
1. kolo volieb - 16. marec 2019
Počet osôb zapísaných v
zoznamoch voličov:

1983

Počet zúčastnených voličov:

853

Volebná účasť v %

43

Kandidáti na prezidenta

Počet platn. hlasov

Béla Bugár, Ing.

7

Zuzana Čaputová, Mgr.

411

Martin Daňo

3

Štefan Harabin, JUDr.

122

Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.

11

Marian Kotleba, Ing. Mgr.

119

Milan Krajniak, Bc.

32

Jósef Menyhárt, PaedDr., PhD.

0

František Mikloško, RNDr.

58

Robert Mistrík, Dr. Ing.

0

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

83

Róbert Švec, Mgr.

0

Bohumila Tauchmannová, Ing.

1

Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.

0

Ivan Zuzula, RNDr., CSc.

1

I1. kolo volieb - 30. marec 2019
Počet osôb zapísaných v
zoznamoch voličov:

1975

Počet zúčastnených voličov:

688

Volebná účasť v %

34

Kandidáti na prezidenta

Počet platn. hlasov

Zuzana Čaputová, Mgr.

482

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

185

Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím z 1. februára 2019 vyhlásil voľby do
Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na
sobotu 25. mája 2019.
Volebné miestnosti budú otvorené
od 7:00 do 22:00 hodiny.

Webová stránka obce
www.spisskystvrtok.sk
Prináša stále aktuálne informácie. Ak máte záujem o dianie v
obci, môţete vyuţiť moţnosti, ktoré stránka ponúka:
 Zaregistrovať svoj e-mail a dostávať novinky zverejnené
na úradnej tabuli.
 Prostredníctvom kontaktného formulára zasielať svoje
pripomienky, či ţiadosti.

Štvrtockí dôchodcovia a ich plány v roku 2019
Váţení spoluobčania,
v
mene
Klubu
dôchodcov
našej
dôchodcovskej
organizácie, sa Vám
všetkým prihováram
a
chcem
Vás
oboznámiť s našimi
plánmi,
ktoré
chceme zrealizovať
tohto roku.
Našu činnosť sme
začínali v januári
„Novoročnou
kapustnicou“
a
zúčastnili sme sa
povestných „Dţabanín“ v divadle v Levoči.
Vo februári sme hodnotili predchádzajúci rok na výročnej členskej schôdzi a
schválili plán ďalšej činnosti v roku 2019. V marci sme pre našich členov
zorganizovali prednášku k zdravotnej osvete. Prednášali nám pracovníci z Úradu
verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi na tému Alzheimerova choroba a
zároveň jednotlivcom vykonávali testy, ako prevenciu civilizačných chorôb.
Dohodli sme si opätovné stretnutie v priebehu roka s prednáškou na inú tému.
Do dnešného dňa sme uţ niektoré plánované akcie splnili, ale mnoho zaujímavých
máme ešte pred sebou. Naďalej sa stretávame v dvojtýţdenných intervaloch v
obradnej sieni kultúrneho domu v našej obci. Sme vďační obci za tieto priestory,
ale keďţe prichádzajú medzi nás noví členovia, začínajú byť pre nás malé. Veľmi
by sme sa potešili priestorom, ktoré by sme vyuţívali na všetky naše aktivity a
častejšie, ako iba raz v týţdni.
Uţ sme začali so stretnutiami
pri ručných prácach v našej
dielničke v priestoroch
telocvične základnej školy. V
spolupráci so ZŠ sme sa
podieľali na tvorivých dielňach
so ţiakmi základnej školy pri
zhotovovaní osnovy na
domáce koberce a pri
príprave „Veľkonočného
stola“ na sviatky Veľkej noci.
Spolupráca so školou nás čaká
ešte na mnohých akciách.
Spomeniem Deň matiek, Deň
rodiny, tvorivé dielne k Vianociam a Vítanie Mikuláša. Čaká nás brigádnická
výpomoc pri starostlivosti o okrasné záhony v centre obce.
Mnohí občania obce a medzi nimi aj naše členky sa kaţdoročne podieľajú na
príprave občerstvenia a privítania účastníkov púte „Muráň - Levoča“. Prijali sme
ponuku Urbárskej spoločnosti zúčastniť sa organizácie dňa otvorených dverí na
chate Hájenka v Slovenskom raji. Tento rok opäť organizujeme stretnutie pri
guláši v Hájenke a zúčastníme sa aj III. ročníka okresnej súťaţe o putovný pohár
predsedu okresnej organizácie JDS v Levoči vo varení gulášu.
Zorganizovať chceme výlet na mariánske pútnické miesto spojené s turistikou,
návštevu divadelného predstavenia a kultúrnych podujatí v našom blízkom okolí.
Z okresnej organizácie prichádza tento rok veľa ponúk na účasť v športových i
nešportových súťaţiach s postupom do krajských a celoslovenských kôl napr.
športové hry seniorov, súťaţ v bowlingu či stolnom tenise, súťaţ v prednese
poézie a prózy, Babička roka, Šikovné ruky, súťaţ spevokolov. Určite sa na
niektorých zúčastníme aj my. Prijali sme aj ponuku na rekondično – rekreačné
pobyty pre našich členov do Piešťan, Trenčianskych Teplíc a Vyšných Ruţbách.
Naša organizácia má uţ 50 členov, ale vítaný je medzi nami kaţdý, kto dovŕšil
šesťdesiat rokov a chce s nami tráviť svoj voľný čas.
Zimu vymenila jar, pribúda slnka, pribúda tepla ale aj práce a povinností. Za nás
všetkých seniorov vyjadrujem ţelanie, aby pribúdalo aj teplo v našich vzájomných
vzťahoch. Všetkým Vám prajeme v radosti a pokoji preţité sviatky Veľkej noci.
Anna Oravcová predsedníčka ZO JDS
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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Šk. rok 2018/2019

JANUÁROVÉ KINO A TVORBA
KALENDÁROV
Rozprávkovú komédiu Králik Peter si mali moţnosť
pozrieť ţiaci v školskej kniţnici. Interaktívna tabuľa
nám pomohla k zväčšeniu obrazu, čo vytvorilo
atmosféru skutočného kina.
Rozprávka priniesla veľa smiechu, odporúčame ju
malým i veľkým. Okrem toho sme počas januára
vytvárali kalendáre na rok 2019. Podaril sa nám
kalendár nástenný, katolícky, detský s maľovankou,
školský, motivačný, plánovací a kalendár
s vybranými mesačnými pranostikami.

74. VÝROČIE OSLOBODENIA
OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
25. januára sme si v škole pripomenuli časy,
keď to nebolo jednoduché, keď statočné
ţeny a statoční muţi bojovali na frontoch
za svoju vlasť, za budúcnosť a rodiny, kvôli
ktorým mnohí neváhali obetovať svoje
ţivoty. V roku 1945 sme ako krajina
potrebovali pomoc. Potrebovali sme sa
,,OSLOBODIŤ" spod nacistického
Nemecka. Aj naša obec prešla takýmto
oslobodením, konkrétne 27. januára 1945.
Na počesť tohto dňa sme ţiakom pripravili
výstavu, počas ktorej si mohli pozrieť
zbrane a výstroj vtedajšieho vojaka.
Po výstave sme ţiakom 8. a 9. ročníka
ozrejmili vtedajšiu dobu krátkou
prezentáciou a následne sme spoločne
besedovali s hosťami, ktorých rodičia
„vojnové besnenie“ naozaj preţili.
Ďakujeme Obecnému úradu v Spišskom
Štvrtku za pomoc pri organizovaní tejto
akcie a rovnako všetkým zúčastneným.

INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA Z VEĽKEJ BRITÁNIE
4. februára navštívili Základnú školu v Spišskom
Štvrtku učitelia zo ZŠ s MŠ v Budimíre a zo ZŠ
Chminianske Jakubovany. Cieľom návštevy
bolo vidieť v akcii Marka Penfolda z Babington
Academy a inšpirovať sa osvedčeným
modelom inkluzívneho vzdelávania z Veľkej
Británie. V jeho podaní sme videli hodinu
anglického jazyka v 5. ročníku a 8. ročníku.
Záţitok z týchto hodín by sme vrelo
odporúčali vidieť všetkým učiteľom, ktorí sa
snaţia o inklúziu vo svojich triedach. Hodiny
boli veľmi podnetné a inšpiratívne. Okrem
otvorených hodín Marka Pentfolda účastníci
mali moţnosť navštíviť aj hodiny kolegov z
našej školy. Ohlasy na tieto hodiny boli
vynikajúce.

Chcem sa aj touto cestou poďakovať
kolegom - Anne Palenčárovej, Lucii
Hrušovskej, Zuzane Jendrálovej, Jane
Jankúrovej, Kataríne Kašickej, Nikol
Pollákovej za ich ochotu a guráţ zdieľať
svoje metódy vzdelávania.

ŠKOLSKÁ 255/6, 053 14 SPIŠSKÝ ŠT VRTOK
NA VLASTNEJ KOŢI
14. februára v priestoroch našej školy pod
vedením pani učiteľky Kataríny Kašickej ţiaci
9. ročníka pripravili program venovaný pamiatke obetiam holokaustu.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
V školskom kole geografickej
olympiády - kategória F boli úspešnými
riešiteľmi dvaja ţiaci z piatich
zúčastnených ţiakov.

Ďakujeme za Vašu účasť. Veľmi sa tešíme,
ţe sme si s toľkými ľuďmi pripomenuli tak
dôleţité nedávne udalosti. Boli ste výborné
publikum a my veríme, ţe sme vo Vás
zanechali emóciu, ktorú rozšírite ďalej.
Tak nech je mier a láska medzi nami :) odkazujú deviataci.

Najviac bodov získali Radana
Oravcová a Samuel Javorský. Prvá
ţiačka postúpila do okresného kola,
kde sa 7. 2. 2019 v silnej konkurencii
umiestnila na krásnom 1. mieste. Za
ich dôslednú prípravu pod vedením
pani učiteľky Anny Palenčárovej
všetkým riešiteľom ďakujeme, srdečne
blahoţeláme a Radanke Oravcovej do
krajského kola prajeme veľa šťastia :).

MAREC - MESIAC KNIHY

DEŇ TANCA

KNIHA JE MÔJ KAMARÁT

14. marca sa naše dievčatá z tanečného krúţku
zúčastnili svojej prvej tanečnej súťaţe. Prípravy
boli náročné, ţiačky boli ochotné prísť kvôli
tréningu do školy aj v sobotu. Svojou choreografiou a perfektným prevedením si vytancovali
krásne druhé miesto. Ďakujeme dievčatám za ich
skvelú reprezentáciu a vytrvalosť počas príprav.
Na prvú súťaţ celkom dobré, čo myslíte?

Dňa 14. marca 2019 ţiaci z ŠKD navštívili školskú kniţnicu. Kaţdé oddelenie
si vybralo novú kamarátku - knihu,
s ktorou sa budú stretávať v mesiaci
marec. Prváčikov zaujala kniha Rozprávaj
mi rozprávku od autora Adolfa Dudeka.
Kamoškou druhého oddelenia je kniha
Štvornohé rozprávky od Jozefa Pavloviča.
Tretie oddelenie spozná knihu Bublinkové rozprávky od Marty Hlušíkovej. V kniţnici nás sprevádzala knihovníčka, pani učiteľka
Panigajová, ktorá nám vysvetlila, prečo je dôleţité čítať a tieţ to, podľa čoho sú knihy
usporiadané. Okrem iného spomenula, o ktoré knihy je v našej škole najväčší záujem a aké
pribudli len nedávno. Sľubujeme, ţe kniţnicu budeme navštevovať častejšie.

NEZABUDNUTEĽNÁ NOC S ANDERSENOM 2019
prezentácii. Prvou bola
Andersen
známyneznámy, pri ktorej sme
na plášť Andersena lepili
jeho
najznámejšie
rozprávky a druhou bolo
70. výročie vydavateľstva
Albatros. Druhú tému
sme rozlúštili pomocou
tajničky. Vypĺňali sme tieţ
pracovné listy. Kaţdý člen
tejto akcie dostal hneď na
začiatku preukaz spáča,
a zapísal sa tak do listiny
Piatok 22. marca do našej kniţnice zavítal spáčov 2019. Veľmi zaujímavou bola pre nás
veľký pán. Mal modrý kabát, čierny klobúk, aktivita Hľadanie Andersenovho citátu, kde
volali ho Andersen. Ţiaci z ŠKD s ním preţili ţiaci riešili 10 úloh na rôznych stanoviskách.
dobrodruţnú noc s bohatým programom. Noc A kaţdej súťaţnej skupinke - lienkam,
s Andersenom 2019 sa niesla v duchu dvoch sloníkom, ţirafám i včielkam sa to podarilo
tém. Tie sme si predstavili v úvodnej splniť, začo získali krásne odmeny. Okrem

toho deti zaţili rôzne súťaţe. Fúkali káčatko
do vody, niesli balóny na novinách, či kŕmili
spoluţiaka so zakrytými očami. Vytvorili sme
Rozprávkovník Andersenový z našich
odtlačkov prstov. Iný Rozprávkovník sme zase
sadili a sľúbili, ţe sa o neho budeme starať, či
uţ polievaním, ale aj čítaním rozprávok, aby sa
mu u nás darilo. Na podporu jeho rastu sme
neskoro večer, v tme a s baterkami v rukách
čítali rozprávku Škaredé káčatko. Zaspávali
sme pri rozprávke Cisárove nové šaty.
Ráno kaţdý z nás prispel jednou ozdôbkou
a vytvorili sme cisárovi vlastné šaty. Pri
upratovaní sme počúvali pieseň Pán Andersen.
Kaţdý dostal Pamätný list na túto akciu a malé
odmeny, začo sponzorom ďakujeme.
Mgr. Ľudmila Barlová
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techniky, výzbroje a výstroja, aby sme v prípade pohotovosti boli
pripravení a všetko slúţilo tak, ako má. Od začiatku roka sme boli uţ
sedemkrát povolaní krajským operačným strediskom Prešov k poţiarom
v okolí obce, ktoré sa nám podarilo dostať pod kontrolu. Dúfame, ţe
podobných zásahov bude čo najmenej a preto prosíme všetkých
obyvateľov o zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s ohňom.

Rozbeh hasičskej sezóny 2019

Aj tento rok nás určite čakajú príjemné činnosti ako Deň otvorených
dverí či Deň rodiny a budeme sa tešiť všetkým novým nadšencom našej
činnosti. Radi privítame do našich kruhov nových členov a pripravíme
ich na kariéru budúcich hasičov.

Všetko sa pomaly prebúdza k ţivotu a to je znakom, ţe konečne
prichádza jar. Dni sú dlhšie, teploty vyššie a všetci máme viac energie
a lepšiu náladu. Aj pre hasičov zo Spišského Štvrtka sa začína rušné
obdobie. Na jednej strane obľúbená časť roka, počas ktorej sa rozbehnú
hasičské ligy a súťaţe, čiţe všetky voľné víkendy naplní adrenalín a chuť
víťaziť. Ale na druhej strane hrozí aj vyššie riziko zásahov, výjazdov
a iných dôleţitých činností. Minuloročnú činnosť sme všetci spoločne
zhodnotili na výročnej schôdzi, ktorá sa konala v januári tohto roka.
V príjemnej atmosfére, za prítomností hostí ale aj pána starostu sme sa
stretli a posedeli v našej zasadačke. Vo vianočnom vydaní Kuriéra
v decembri 2018 sme aj Vám priniesli zhrnutie nášho úspešného roka
a verím, ţe rovnako tomu bude aj tento rok.

Na čo sa však tešíme asi najviac je športová stránka našej činnosti, ktorá
je pre mnohých členov vášňou a koníčkom. Znovu naštartujeme mašinu,
oprášime hadice a konečne sa rozbehneme za čo najlepším časom.
Všetko to vypukne v máji, kedy začínajú prvé súťaţe a my sa pomaly
pripravujeme, aby sme aj tento rok predviedli to najlepšie, čo v nás je.
Niektorí z našich členov pôsobia aj ako profesionálni hasiči, iní sa okrem
tejto aktivity venujú iným športom, čiţe fyzická príprava nám nechýba
počas celého roka. Ale len pravidelnými tréningami a utuţovaním
tímového ducha môţeme dosiahnuť tie najlepšie výsledky aj na
súťaţiach. Tento rok je pre nás obzvlášť dôleţitý, keďţe nás čaká
postupový rok a všetci silno dúfame, ţe sa nám znovu podarí prebojovať
aţ na Majstrovstvá Slovenskej republiky. Drţte nám silno prsty.

S príchodom teplejších a dlhších dní sme ukončili nedeľné tréningy
v telocvični a pomaly vybiehame von. Okrem tréningov sme sa pustili aj
do dokončenia nášho projektu, ktorý sme vám predstavili ešte minulý
rok – nábehová dráha na ihrisku a skrášľovanie nášho športového
areálu. Počas niekoľkých dní, keď sa stretli ochotní dobrovoľníci, sme na
ihrisku urobili veľký kus práce a od úspešného dokončenia dráhy nás
delí uţ len krôčik. Posledným krokom bude poloţenie asfaltu a uţ
koncom mája, kedy sa v našej obci uskutočnia preteky na domácej pôde,
sa môţete tešiť na kvalitné výkony na tomto novom povrchu. Veríme,
ţe výhody tejto nábehovej dráhy ocenia všetci súťaţiaci, ktorí sem
zavítajú, ale rovnako aj organizátori súťaţí, ktorým sa uľahčí
odvodňovanie ihriska a zabráni sa jeho ničeniu.
Okrem

iného

sa

pravidelne

venujeme

aj

údrţbe

zverenej Prajeme príjemné preţitie Veľkonočných sviatkov.

(Mgr. Ivana Neuvirthová)

Ochrana prírody a krajiny pred poţiarmi v roku 2019
Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas
ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku poţiarov, čo sa prejavuje
zvyšovaním počtu poţiarov v prírodnom prostredí.
Ako vyplýva zo štatistiky poţiarovosti, najčastejšou príčinou vzniku
poţiarov je človek. Väčšina poţiarov vznikla z nedbanlivosti
a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri vypaľovaní
suchej trávy, fajčení v prírode. Nebezpečenstvo poţiarov v jarnom
období počas suchého a teplého počasia stúpa so stúpajúcou
návštevnosťou prírody.
Všetci občania sú povinní dodrţiavať zásady ochrany pred poţiarmi
najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku poţiarov, plniť príkazy
a dodrţiavať zákazy na označených miestach, nesmú vypaľovať porasty
bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň na miestach, kde by mohlo
dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľovať horľavé látky na voľnom
priestranstve.
Celkovú bilanciu poţiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä poţiare
v prírodnom prostredí ako sú poţiare lesov a trávnatých porastov,
ktoré vznikli v priamej súvislosti s porušovaním zákona o ochrane pred
poţiarmi. Občania svojim nezodpovedným a ľahkováţnym konaním
ohrozujú seba, svoje okolie, majetok a hlavne majetok susedov a
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prírodu. Vypaľovanie trávy je kaţdoročne sa opakujúcim javom a preto
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Levoči upozorňuje na rešpektovanie
Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších
predpisov a občanov týmto vyzýva, aby :
 nevypaľovali trávu ani iné suché porasty,

 nezakladali oheň v prírode a na miestach, kde sú horľavé
látky a odkiaľ sa môţe oheň rozšíriť,
 nefajčili v lesoch,
 na kladenie ohňa v prírode vyuţívali len ohniská na to určené
a tieţ nezakladali oheň priamo v lese,
 pri odchode ohniská dôkladne uhasili.
Za vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov a zakladanie
ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť
k jeho rozšíreniu je moţné uloţiť pokutu aţ do výšky 331 eur,
čo v súčasnej dobe predstavuje nemalú finančnú hodnotu.
Váţení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto
dodrţiavajme predpisy o ochrane pred poţiarmi a správajme sa
k prírode zodpovedne, je predsa pre nás a naše deti.
(Okresné riaditeľstvo HaZZ v Levoči)
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Zo ţivota stolnotenisového klubu.
Po vyše polroku sa skončila ligová sezóna. Dňa
7. apríla 2019 bolo odohrané posledné kolo
ročníka 2018/2019. Druţstvo „A“ sa umiestnilo
na siedmom mieste vo východoslovenskej krajskej 3. lige. Druţstvo „B“ ukončilo
sezónu na 9. mieste v podtatranskej 5. lige. „C“
muţstvo sa umiestnilo v 6. lige na 8. mieste. V
„C“ muţstve dostali priestor aj naše mladé
nádeje. Muţskú súťaţ si vyskúšali Jozef Pollák,
Sebastián Stančák, Patrik Harnoboglu, Samuel
Javorský, Andrej Bajtoš, Peter Lesňák a Dávid
Dunčko. Zatiaľ bez víťazstva, avšak zahrali si aj
pár vyrovnaných stretnutí.
30. marca 2019 náš klub organizoval majstrovstvá Podtatranského regiónu mládeţe pre
sezónu 2018/2019. Naši hráči získali pár ocenení.
V dvojhrách starších ţiakov získal 3. miesto Jozef
Pollák. V štvorhrách získal Andrej Bajtoš
(spoluhráč Ondrej Pintek zo Spišskej Teplice)
1. miesto v mladších ţiakoch.
V štvorhre starších ţiakov obsadili tretie miesto
Sebastián Stančák spolu s Andrejom Bajtošom.
V dorasteneckej štvorhre obsadili 3. miesto
Sebastián Stančák spolu s Jozefom Pollákom.
Pri príleţitosti Svetového dňa stolného tenisu
sme v spolupráci so ZŠ Spišský Štvrtok

organizovali turnaj pre
základné školy. Súťaţe sa
zúčastnili ZŠ Nad medzou,
Spišská Nová Ves, ZŠ
Levočská, Spišská Nová
Ves, Súkromná ZŠ Levoča,
ZŠ Gašpara Hayna, Levoča,
ZŠ
Švábovce,
ZŠ
Komenského, Poprad, ZŠ
Poprad - Spišská Sobota,
ZŠ Poprad - Matejovce.
V kategórii starších ţiakov
sme neboli úspešní a ţiaci
našej školy nezískali ţiadnu
medailu. V kategórií mladšie ţiačky sa na prvom
mieste umiestnila Gréta Bajtošová a na druhom
mieste Nikola Jozefčáková. V kategórií mladší
ţiaci sa naši hráči umiestnili na prvých troch
miestach, i keď dvaja z nich reprezentovali svoje
základné školy. Na prvom mieste skončil Tibor
Borský, na druhom mieste Jakub Javorský
(Súkromná ZŠ Levoča) a na treťom mieste
Dominik Dunčko (ZŠ Nad Medzou, Spišská
Nová Ves).
V ďalších týţdňoch začíname s prípravou
mládeţe na nasledujúcu sezónu. Radi privítame
nových záujemcov.
(Tím ŠKST Spišský Štvrtok)
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4. mája sa v telocvični
ZŠ Spišský Štvrtok
uskutoční 8. ročník
stolnotenisového
turnaja jednotlivcov.
Týmto Vás pozývame
na kávu a trochu
ligového stolného
tenisu.

Informácie o stolnotenisovom klube nájdete
na stránkach www.skstss.sk. Výsledkový
servis z minulých ročníkov na www.pinec.sk.

Šesť sezón, 6-krát účasť vo finále, 3-krát celkoví víťazi.

Ročník 2018/2019 v SAHL priniesol ďalšiu úspešnú sezónu pre
Hokejový klub Spišský Štvrtok. Po základnej časti, ktorá trvala od
septembra do polovice februára, obsadilo naše druţstvo prvé miesto
v tabuľke. Nasledovala vyraďovacia časť (play-off), v ktorom sa stretli 1. so
4. a 2. s 3. muţstvom tabuľky.
1. zápas semifinále: HK Spišský Štvrtok – DirectReal Team 4:1.
2. zápas semifinále: DirectReal Team – HK Spišský Štvrtok 4:5.
1. zápas finále: HK Spišský Štvrtok – Foxxy Keţmarok 1:0.
2. zápas finále: Foxxy Keţmarok – HK Spišský Štvrtok 2:2.
Druhy finálový zápas bol podľa slov organizátorov súťaţe jeden

z najlepších zápasov SAHL v jej 6 ročnej existencii. Kuriozitou bolo, ţe na
konci druhej tretiny sa zranil brankár Kamil Gonda a zápas v bráne
úspešne dochytal útočník Juraj Brincko. Srdečne blahoţeláme !
V predošlom článku sme vás informovali, ţe pred rokom vznikla hokejová
liga aj v Levoči – LAHL. Po základnej časti obsadil náš tím 7. miesto
a zabezpečil si tak účasť v bojoch o celkového víťaza ligy.
1. zápas osemfinále: Eurodreveník – HK Spišský Štvrtok 3:4.
2. zápas osemfinále: HK Spišský Štvrtok – Eurodreveník 7:3.
Boj o tretie miesto a finále sú na programe v dňoch 20. apríl (čas 17:40 a
19:05) a 26. apríl 2019 (čas 15:00 a 16:30).
Okrem toho sa naše muţstvo zúčastní uţ tradične Československého
pohára amatérov, ktorý je na programe 26. – 28. apríla 2019
v Bratislave. Nominácia HK: Kamil Gonda – Richard Gancarčik, Peter
Jeleň, Ľubomír Pavela, Radovan Zalibera – Juraj Brincko, Tomáš Fulka,
Milan Gavalir, Jozef Keţmarský, Jozef Ochotnický, Peter Pavličko, Martin
Petrovič, Pavol Sagula, Martin Višňovský.
Touto cestou sa chceme poďakovať obci Spišský Štvrtok a sponzorom
StavByt.eu, LK reklamná tlač, Penzión Natali, GabriCars a FerMoto za
finančnú podporu v roku 2019. Ďakujeme !
Ak nás chcete podporiť aj Vy, máte moţnosť poukázať 2 % z dane pre
naše občianske zdruţenie. Potrebné údaje pri vypisovaní tlačiva sú:
Hokejový klub Spišský Štvrtok, IČO: 42339553, občianske zdruţenie,
Sadová 426/28, 05314 Spišský Štvrtok.
(Mgr. Tomáš Čeklovský, PhD. predseda občianskeho združenia)
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Zber odpadov
Veľkoobjemový odpad
Zber veľkoobjemového odpadu sa
uskutoční 29. a 30. apríla 2019.
Do
veľkoobjemového
odpadu
patria predmety, ktoré pre ich
rozmer nie je moţné umiestniť do
smetných nádob, ako je starý
nábytok, sanita, koberce, matrace a
pod. Do veľkoobjemového odpadu
nepatrí odpad, ktorý je moţné
odovzdať podľa kalendára zvozu ako
triedený separovaný odpad – plasty,
papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí
komunálny
odpad,
nebezpečný
odpad, biologický odpad, haluzina,
orezané kríky, stromy.
Kontajnery budú pristavené na ul.
Poľnej (pri bytovkách) a na ul.
Obrancov mieru (pred RD Ladislava
Mirgu).
Touto akciou umoţňujeme občanom
zbaviť sa odpadu legálne a zdarma,
bez rizika sankčného postihu.
Veríme, ţe túto moţnosť vyuţijete a
prispejete k zvýšeniu čistoty obce,
skrášľovaniu ţivotného prostredia,
čo by nemalo byť ľahostajné
ţiadnemu občanovi.

Biologicky rozloţiteľný odpad
Od 02.04.2019 prebieha pri ČOV
zber konárov z orezu stromov a
kríkov. Ţiadame občanov, aby do
kontajnera umiestňovali konáre
z orezu
stromov
a kríkov
v
maximálnej dĺţke 50 cm, aby sa čo
najviac vyuţila kapacita kontajnera.
Ďakujeme za rešpektovanie výzvy.
O začiatku zberu biologicky
rozloţiteľného odpadu zo záhrad
Vás budeme informovať
prostredníctvom obecného
rozhlasu a webovej stránky obce.

Obecná štatistika k 31. 12. 2018
SPOLU

Muţi

Ţeny

2542

1239

1303

Narodení

34

12

22

Zosnulí

25

12

13

Prisťahovaní

19

9

10

Odsťahovaní

33

21

12

Počet obyvateľov

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

95 rokov
36,73 rokov

Zaujímavosti z kroniky obce
Naša obec sa rozrastá, stáva sa zaujímavou
pre svoju geografickú polohu a podmienky
na bývanie aj pre ľudí zo širšieho okolia. V
obci ţijú nositelia rôznych krstných mien a
priezvisk. Pre porovnanie uvádzame dáta
získané z archívov a evidencie obyvateľov
zaznamenané v obecnej kronike v roku 2016.
Najviac zastúpené ţenské mená boli Mária
132, Anna 94, Katarína 32, Alţbeta 18 a
muţské mená Ján 115, Jozef 96, Štefan 71 a
Martin 45.
V roku 1869 bolo v obci 84 priezvisk a v
roku 2016 to bolo uţ 258 priezvisk.
Niektoré priezviská v obci pretrvávajú
stáročia, o čom svedčia cirkevné matriky

uloţené v štátnych archívoch. Mnohé
priezviská zanikli a v posledných desaťročiach
mnohé nové pribudli. Tie, ktoré sa v obci
z ach oval i p o st ár oči a s ú st ál e
najrozšírenejšie. V majoritnej časti
obyvateľstva boli v roku 2016 najviac
zastúpené priezviská Bajtoš 117, Javorský 87,
Toporcer 74, Oravec 48, Kukura 47,
Petrovič 36, Greš 31 a Slanina 24.
V minoritnej časti obyvateľov boli najviac
zastúpené priezviská Mirga 290, Kroščen
114, Ščuka 111, Gábor 53 a Ţiga 26.
Novým javom v obci medzi rómskymi
spoluobčanmi je zmena priezviska a tak v
obci pribudli priezviská ako Janecký, Majer,
Moskal, Dolinský, Petráš či Závacký.
(Anna Oravcová, kronikárka)
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