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Vážení spoluobčania.
Rok 2019 čoskoro končí. Je čas bilancovania a hodnotenia.
Ako starosta obce, som nesmierne rád, že naša obec napreduje a rozvíja sa.
Som nesmierne rád, že po mnohých rokoch, teda od roku 2002, obec
konečne nemá žiadny úver a pohybuje sa v priaznivých číslach. To svedčí
o dobrom hospodárení a riadení zo strany vedenia našej obce. Je to pekné
a pozitívne zistenie v čase, keď k nám opäť prichádzajú Vianoce.
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Vianoce sú časom radosti a veselosti nielen pre naše deti, ale aj pre nás,
dospelých. Vôňa Vianoc je nezabudnuteľná, ale nech nie je iba o
sladkostiach, o dobrom jedle, o krásnych darčekoch, ale aj o stretnutiach
rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a blízkymi. Opäť nám zažiari tá krásna
hviezda prinášajúca svetlo a my spoločne zasadneme k štedrovečerným
stolom a s čistým srdcom privítame Ježiška.
Vianoce nech sú obdobím, ktoré sa vyznačuje oddychom, ale aj zamyslením.
Preto sa zastavme v tomto Vianočnom čase a v duchu poďakujme za lásku,
pomoc a porozumenie. Poďakujme za prácu, ktorá bola vykonaná pre nás
všetkých. Tešme sa z maličkostí, z každého úprimného slova, úprimného
úsmevu a každého dňa, ktorý nám život prináša.
Vážení spoluobčania, v tomto Vianočnom čase chcem zvlášť pozdraviť
našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie. Chcem Vám
všetkým zaželať krásne Vianoce plné pokoja a do Nového roku 2020 veľa
zdravia, šťastia, lásky a vzájomného porozumenia.
Ing. Ján Greš, starosta
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Z verejného života v obci

Vážení spoluobčania, na nasledujúcich

stranách

Rekonštrukcia materskej školy

Vás

chceme informovať o investičných

aktivitách,

ktoré

obec dokončila koncom roka
2018 a pokračovala v ich realizácií v roku 2019.

Plynofikácia ul. Alejová
V tretej dekáde mesiaca jún 2019 sme
vybudovali STL plynovod a STL prípojky
na ulici Alejovej.
Projekt zrealizovala firma pána Miroslava
Kostelníka. Celkový náklad bol vo výške
28 093,66 eur.
V roku 2020 chceme na tejto ulici
vybudovať verejné osvetlenie.

V roku 2019 sme pokračovali hlavnou investičnou aktivitou pod názvom: „Zníženie
energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Spišskom Štvrtku“.
Práce, ktoré boli začaté ešte v novembri 2018, plynule pokračovali v tomto roku a boli
dokončené v mesiaci jún 2019. V mesiaci júl 2019 sme opäť mohli sťahovať veci do
zrekonštruovaných priestorov MŠ. Rovnako sme kompletne prebudovali vnútorný priestor areálu
MŠ premiestnením hracích prvkov, vybudovaním parkoviska, odvedením dažďovej vody z okolia
budovy a výstavbou nového oplotenia.
Z dotačných prostriedkov Ministerstva financií SR vo výške 6000 € bolo vynovené aj celé
zariadenie výdajnej kuchyne. Celkový finančný náklad obstarania zariadenia kuchyne bol vo výške
7538 €.
Úprimne chceme poďakovať za pochopenie a
ústretovosť pani riaditeľke Základnej školy Mgr.
Ľudmile Barlovej, celému kolektívu Materskej
školy a ďalším, ktorí aktívne prispeli k úspešnej
realizácii tohto diela.
Naše poďakovanie patrí aj farskému úradu za
naplnenie našej žiadosti a účasti na slávnostnom
otvorení dňa 29. augusta 2019 ako aj posvätenia
budovy a priestorov Materskej školy. Za Vašu
službu vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať.

Niekoľko aktivít zo záveru roka 2018
Kompletná údržba čistiarne odpadových vôd. Po ôsmich rokoch plnej prevádzky v novembri
roku 2018 prebehla kompletná údržba ČOV, ktorú realizovala PVPS, a.s. ako prevádzkovateľ našej
verejnej kanalizácie a ČOV za účasti aj našich zamestnancov.
Ďalej sme rekonštruovali časť miestnej komunikácie ul.
Zelenej položením obrubníkov po pravej strane cesty,
upravili sme poškodené vjazdy k rodinným domom, tiež
uličnú vpusť, poklopy kanalizačných šácht a položili sme nový
asfaltový koberec. Rekonštrukciu zrealizovala firma Asfalty
Tatry, s.r.o.
Pokračovali sme v budovaní rigola na odvedenie
dažďovej vody na ul. Sadovej a Majerickej.
S rekonštrukciou a reguláciou prirodzeného rigola chceme
pokračovať v roku 2020.
Vybudovali sme novú prístupovú cestu k rodinnému domu
p. Terézie Bajtošovej na ul. Poľnej k danej nehnuteľnosti.

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Z verejného života v obci - pokračovanie
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Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Ďalšie ukončené aktivity

Mečedelovce

Nová zeleň v obecnom parku - máj, júl 2019.

V mesiaci október sme zrekonštruovali časť cesty do Mečedeloviec
v celkovom finančnom objeme 27596,39 €. Rekonštrukciu cesty na parcele
C KN 1547/2 zrealizovala firma JUNO DS, s.r.o.

V mesiaci máj sme začali s obnovou zelene obecného parku. Celkovo
sme v ňom vysadili 10 nových listnatých stromov. Ďalej sme pokračovali
vo výsadbe nových kvetinových záhonov. Rovnako sa prečistili a dosadili
vypadnuté časti zelene v areáli cintorína a autobusovej zastávky.
V mesiaci júl, po dokončení vonkajších plôch MŠ, boli aj v tomto
priestore vysadené tri nové listnaté stromy a nová kvetinová výsadba.

„BRIŽEK“ Spišský Štvrtok

Bezbariérový prechod - august 2019.

Aj táto miestna komunikácia bola
zrekonštruovaná v mesiaci
október 2019.

Na začiatku augusta sme prebudovali prechod pre chodcov na ulici
Osloboditeľov v smere k materskej škôlke na bezbariérový.

Práce vo výške 9374,59 €
zrealizovala firma JUNO DS, s.r.o.

Parkovisko autobusov.
Obec realizáciou projektu „Parkovacia plocha autobusovej zastávky
Spišský Štvrtok“ vybudovala parkovisko autobusov, ktoré bude slúžiť
pre parkovanie linkových a turistických autobusov.
Projekt bol finančne podporený Úradom podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu vo výške 15 278,64 eur. Výstavbu
zrealizovala firma JUNO DS, s.r.o. Parkovisko bolo skolaudované a dané do
užívania dňa 18. novembra 2019 .

Čistenie potoka na ul.
Mlynskej a Družstevnej apríl a jún 2019.
V mesiacoch apríl a jún sme
realizovali čistenie koryta
Štvrtockého potoka, čím v plnej
miere zabezpečujeme
protipovodňové opatrenie
v tejto lokalite našej obce.

Oprava studne v parku - september 2019.
Mnohí z Vás ani neviete, že v obecnom parku existuje kopaná studňa. Keďže
čas na nej zanechal stopy, museli sme na začiatku septembra pristúpiť k jej
rekonštrukcii. Vyčistili sme ju od nánosov a rôzneho odpadu. Nové betónové
skruže, sme uložili až po rastlý terén. Následne sme mohli zasypať už
bezúčelovú šachtu. Takto zrekonštruovaná kopaná studňa môže byť
v budúcnosti využívaná na zálievku parku, ale aj na iný účel.
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Futbalové striedačky na ihrisku

Hasičské preteky a Deň rodiny

V polovici mesiaca október sme pripravili základy na
osadenie futbalových striedačiek v priestore hracej plochy
futbalového ihriska. Nové futbalové striedačky boli osadené
22. októbra 2019. Na tento účel sme získali dotáciu v rámci
výzvy Prešovského samosprávneho kraja v programe
ŠPORT v celkovej výške 1300 eur.

Obec sa už tradične zapojila do prípravy a organizácie hasičských pretekov,
ktoré sa konali 25. mája 2019 a boli to preteky „O pohár starostu obce Spišský
Štvrtok“ a preteky „Okresného kola dobrovoľných hasičských zborov“ dňa
2. júna 2019. Chceme týmto poďakovať nášmu Dobrovoľnému hasičskému
zboru pod vedením jeho predsedu pána Petra Sanetrika za skvelú reprezentáciu
obce počas pretekov a za ich perfektnú organizáciu.

Celá investícia výstavby nových futbalových striedačiek nás
stála 4390 eur.

Rovnako sa chceme poďakovať organizačnému výboru a rodičom za prípravu
a organizáciu športovo - spoločenskej akcie „Deň rodiny“, ktorá sa uskutočnila
15. júna 2019 v areáli ihriska. Záujem mladých rodín je dôkazom toho, že táto
akcia má už tradične veľký úspech. Spoločne sa tešíme na ďalší ročník.

Nová hasičská technika
13. mája 2019 bola obci odovzdaná ďalšia nová hasičská
technika - nové vozidlo IVECO DAILY, ktorého súčasťou je
aj protipovodňový vozík.
Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v priestoroch
Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, za
účasti Ministerky vnútra SR pani Denisy Sakovej.
Na základe darovacej zmluvy medzi Ministerstvom vnútra SR
a Obcou Spišský Štvrtok, bolo obci bezplatne prenechané do
užívania ďalšie vozidlo značky Renault Trafic. Obec Spišský
Štvrtok tento dar s vďakou prijala a bude ho využívať
v súlade s ustanovením § 11 ods. 7 písm. b) zákona NR SR
č. 278/1993 Z.z.

Zlatý slávik
Dňa 26. novembra 2019 sa
uskutočnil II.
ročník
Zlatého slávika, ktorý
zastrešovalo Modlitbové
rómske spoločenstvo, farský
úrad a obec Spišský Štvrtok.

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

KURIÉR

Jedenásť súťažiacich
predviedlo svoje spevácke
umenie, ktoré vyhodnotila
odborná porota. Ocenila ich
odvahu, prevedenie a umelecké nadanie. Víťazom sa stal súťažiaci s najlepším
hlasom a tanečným nadaním Marko Bajtoš.
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Stretnutia Obce Spišský Štvrtok a Gminy Siepraw - 2019
Rok 2019 bol veľmi intenzívny v spoločných stretnutiach našej obce a predstaviteľov Gminy
Siepraw z Poľska. Prvé spoločné stretnutie sa uskutočnilo 15. mája 2019 v priestoroch
obecného úradu a základnej školy, kde prebehli spoločné rokovania zástupcov obce,
zástupcov našej základnej školy a zástupcov Gminy Siepraw. Cieľom bola otázka rozšírenia
spolupráce aj na poli školstva.
Na pozvanie našich poľských priateľov sme 10. augusta vycestovali s našimi dôchodcami do
Gminy Siepraw . Zúčastnili sme sa osláv pri príležitosti 100. výročia vzniku dychovej
hudby Sieprawianka. Prijatie bolo veľmi milé a program tradične na vysokej úrovni.
Naše ďalšie spoločné
stretnutie prebehlo
v tretej dekáde mesiaca
september v základných
školách Gminy Siepraw.
Rokovania z našej strany
viedol starosta obce.
Rokovaní sa ďalej
zúčastnili, pán zástupca
Mgr. Milan Biskup, pani riaditeľka základnej školy Mgr. Ľudmila Barlová
a pani prednostka Ing. Eva Bajtošová.
Rokovania s predstaviteľmi Gminy Siepraw a riaditeľmi škôl mali pozitívny
charakter a načrtli nové možnosti vzájomnej spolupráce.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím
č. 351/2019 Z.z. zo dňa 5.11.2019 voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky a určil deň ich konania na sobotu
29. februára 2020 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V obci Spišský Štvrtok boli určené dva volebné okrsky s rozdelením ulíc takto:
Volebný okrsok č. 1
Kultúrny dom (sobášna sieň)
Tatranská 4

Volebný okrsok č. 2
Materská škola (jedáleň)
Obrancov mieru 1

ČSĽA

Agátová

Jarná

Alejová

Javorová

Cintorínska

Krátka

Družstevná

Mečedelovce

Kováčska

Mlynská

Ku Kremni

Námestie slobody

Lipová

Osloboditeľov

Lúčna

Partizánska

Majerická ulica

Potočná

Nová

Školská

Obrancov mieru

Tatranská

Poľná

Vysoká

Sadová

Záhradná

Tehelná

Čo nás ešte čaká ...
Nové projekty podané v roku 2019:
Obec Spišský Štvrtok podala žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy s kódom OPLZ - P06 - SC611 2019 - 1, pre projekt pod názvom: „Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok“.
Predmetom žiadosti o NFP je rekonštrukcia ul. Vysokej. Naša žiadosť o tento príspevok bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 10. septembra 2019 .
V rámci operačného programu Program rozvoja vidieka
2014-2020, pod kódom výzvy MAS-018/7, 4/2 podala
obec Spišský Štvrtok žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku vo výške 83 754,94 eur na realizáciu projektu
„Multifunkčné ihrisko“ .

Rozpracované aktivity:
Monografia o obci Spišský Štvrtok
Ministerstvo financií SR na základe uznesenia vlády číslo 24 zo
dňa 17. januára 2019 poskytlo obci Spišský Štvrtok dotáciu
vo výške 10 000 eur, na vydanie diela - monografie k dejinám
Spišského Štvrtka a okolia. Predpokladaný termín dokončenia
tejto publikácie je prvý polrok 2020.
Návrh Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce
Spišský Štvrtok
Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytlo obci Spišský
Štvrtok dotáciu zo štátneho rozpočtu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vo výške 6 288 eur.

Zelená
Ing. Ján Greš, starosta obce

ZŠ Spišský Štvrtok v Bratislave
21 žiakov, učiteľ a učiteľka sa vybrali na ďaleký výlet. Tento výlet bol
pre nás nezabudnuteľným zážitkom, keďže sme toho veľa videli a zažili.
Obedovali sme na lodi, priamo na Dunaji, oddychovali v Sade Janka
Kráľa. Po ubytovaní nás zvedavosť zaviedla na Bratislavský hrad, ktorý
nás privítal krásnymi výhľadmi pri nádhernom počasí. Pri potulkách
sme sa zastavili pri budove Národnej rady Slovenskej republiky. Samozrejme sme nevynechali aj obchodné centrum Aupark, kde sme navštívili stánok s vafľami známeho youtubera Exploiteda.
Neopísateľným zážitkom pre nás bol nočný výhľad na Bratislavu z veže
UFO. Pri tejto skúsenosti sa museli viacerí prekonávať a potlačiť svoj
strach. Na strach sme však
rýchlo zabudli po príchode
na ubytovanie, kde sme si
spoločne zahrali futbal
a zapotili sa.
Druhý deň sme si pozreli
známe časti starého mesta,
naobedovali sa a cestovali
naspäť domov.
Ďakujeme obci Spišsky Štvrtok, Rodičovskej rade ZŠ,
programu Teach For Slovakia
a členom Change For Slovakia, ktorí finančne prispeli na tento výlet. Bez Vašej
pomoci by sme si to tak neužili.
Veľké ďakujem patrí i žiakom, ktorí sa tohto výletu zúčastnili za ukážkové
správanie v rušnom meste a šírenie dobrého mena našej základnej školy.

OKTÓBER - mesiac úcty k starším
„Babka - dedko,
Vy ste pre nás naše všetko,

ľúbime Vás v každej chvíli,
všetko ste nás naučili.
Ďakujeme, že Vás máme,
pevné zdravie Vám želáme!"

Obecný úrad v Spišskom Štvrtku
každoročne uskutočňuje posedenie
pre seniorov, ktoré bolo obohatené
o kultúrny program detským
folklórnym súborom Nezábudka.
Deti z ŠKD si uctili starých rodičov
vlastnoručne urobenými darčekmi.

Rozprávkový deň v ŠKD
Z dramatizáciou rozprávok sa predviedli žiaci vo všetkých oddeleniach.
I. oddelenie zahralo divadlo na tému: Cesta do mesta.

II. oddelenie - nezabudnuteľnú rozprávku Červená Čiapočka.
III. oddelenie - O ružovej ovečke a čítaním rozprávky Hrnček var! .
Každý z účinkujúcich vzal zodpovedne svoju úlohu, za čo bol odmenený
potleskom.

Prajeme Vám, aj všetkým Vašim blízkym príjemné
prežitie vianočných sviatkov a v novom roku pevné
zdravie, veľa šťastia a spokojnosti.

Pf 2020
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Olympijský víťaz a majster sveta v ZŠ Spišský Štvrtok
Stretnutie s olympijským víťazom prebehlo v príjemnej atmosfére.
Po odovzdaní grantu, ktorý z rúk Mateja Tótha prevzala p. riaditeľka
Mgr. Ľudmila Barlová, nasledovala zaujímavá diskusia s Matejom, kde
odzneli aj neobvyklé otázky zo strany našich najmenších žiakov. Na
záver nemohla chýbať autogramiáda a fotenie s olympijským víťazom.
Veľké ĎAKUJEME patrí našej p. učiteľke, trénerke a moderátorke v
jednej osobe Lucii Hrušovskej, p. uč. z ŠKD Valérii Lesičkovej a Alene
Ambrózy za kultúrny program, p. uč. Vladimírovi Žilkovi za technické
zabezpečenie akcie.

28. október 2019 bol pre našu školu významným dňom. V tento deň
k nám zavítal výnimočný slovenský atlét, olympijský víťaz a majster
sveta, ktorý sa venuje chôdzi na 20 a 50 km Matej Tóth. Hlavným cieľom jeho návštevy bolo odovzdanie grantu „Športovej akadémie Mateja
Tótha“, ktorý sme získali hlasovaním v súťaži O2 DOBRÁ VEC.
Vďaka víťazstvu v tejto súťaži budeme môcť v tomto školskom roku
trénovať 18 žiakov z I. stupňa našej školy 2-krát týždenne s vyškolenými
trénermi podľa kvalitne prepracovanej metodiky zameranej na všestrannú pohybovú prípravu detí.

Imatrikulácia prvákov

Detská policajná akadémia
V súvislosti s uplatňovaním stratégie na rozvoj kritického myslenia žiakov
vo vzťahu k demokratickému občianstvu a ľudským právam sme sa zapojili do
projektu Detskej policajnej akadémie (DPA). Projekt DPA je nástrojom na predchádzanie sociálno
-patologických javov a nežiaducich
spoločenských aktivít detí.
V rámci tohto projektu sa v našej
škole uskutočnili prednášky
a workshopy pre žiakov 6. a 7.
ročníka.

Dňa 20.11.2019 sme mali v našej škole milú slávnosť. Najmenších prváčikov sme pasovali do cechu žiakov našej školy.
Triedne učiteľky ich privítali v krásnom ľudovom kroji. Podmienkou prijatia bolo prekonať prekážkovú dráhu a Sonička
a Kajo ich vyšibali korbáčom. Odmenou im boli zlaté dukáty
a certifikát plnohodnotného žiaka. Spolužiaci
im pripravili program
v podobe vyučovacích
hodín.

Pri týchto stretnutiach, pod vedením špecialistu skupiny prevencie
por. Mgr. Márii Holotňákovej, sa naši žiaci oboznámili s témami - Bezpečne
na internete, Každý je iný, Stop násiliu! Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a
tešíme sa na budúce.

Na tejto udalosti nechýbali ani rodičia prvákov, ktorí sa tešili z ich
úspechov. Akcia pokračovala v zábavnom
duchu veselými detskými pesničkami.
Radosť mali žiaci, rodičia a učitelia.
2019/2020

Mgr. Ľudmila Barlová
STRANA
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Kde bolo tam bolo,
bol raz jeden domček,
v tom domčeku stolček,
pri stolčeku včielka,
šikovná, ako naša pani učiteľka.
Učiteľky rady sú,
že ich deti malé sú,
poslúchajú, pomáhajú,
o všetko sa postarajú.
A aká je tá detská duša čarovná,
to je predsa pravda nevýslovná.

Zo života našich najmenších
AUGUST



29. 8. 2019 sa slávnostne otvorili brány zrekonštruovanej
Materskej školy v Spišskom Štvrtku, pričom pán starosta Ing. Ján
Greš, spolu so zamestnancami materskej školy privítali všetkých
rodičov, deti a priaznivcov vzdelávania v nových priestoroch.

SEPTEMBER



V týždni plnom farieb si deti zopakovali a upevnili niekoľko
krásnych farieb, ktorými si spestrili každodenné ranné vstávanie
a hry v materskej škole.

OKTÓBER



Pri príležitosti mesiaca úcty k starším strávili deti tvorivé
popoludnie so svojimi starkými pri rôznych kreatívnych aktivitách
a šálke čaju.



Športu zdar! Radostné zvolanie zaznelo v každej triede pri plnení
rôznych športových aktivít počas športovej rozlúčky s letom.



Aj našu materskú školu navštívila známa detská hudobná dvojica

Tárajko a Popletajka, ktorá spestrila a spríjemnila deťom pobyt
v materskej škole.



Deti predškolskej triedy navštívili dopravné ihrisko v Levoči,
pričom si užili krásne jesenné počasie.



Začiatkom

školského

roka

navštívila

predškolákov

teta

policajtka, aby im zdôraznila dôležitosť dodržiavania bezpečnosti
na ceste.

Srdečne pozývame všetky rodiny
a priaznivcov krásneho detského tanca na

VIANOČNÚ BESIEDKU
Dňa 15.12.2019 o 15.00 hod.
v Kinosále kultúrneho domu v Spišskom Štvrtku.
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

STRANA

NOVEMBER



Posledné lúče jesene deti využili nato, aby vypustili svoje šarkany,

Zo života našich najmenších

drakov a rôzne iné bytosti do vzduchu a zažili množstvo zábavy
a radosti.

DECEMBER



5. 12. 2019 navštívil našu obec sv. Mikuláš, ktorý priniesol
všetkým deťom maškrty a sladkosti.



Koniec mesiaca sa niesol v znamení divadelného predstavenia –
Krtko a jeho dobrodružstvá, ktoré prišlo do priestorov
materskej školy predstaviť divadlo z Prešova.



Hurá! Už sa teším do školy! ... znie často z úst predškolákov,
preto deti najstaršej vekovej skupiny navštívili svojich kamarátov
v 1. ročníku Základnej školy v Spišskom Štvrtku, aby spolu
zdieľali pocity, skúsenosti a radosti z nadobúdania nových
vedomostí a zručností.

Na Vianoce pokoj v duši
a šťastie, ktoré nič neruší.
V novom roku, veľa sily,
aby ste v zdraví dlho žili.
Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku, šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky praje
kolektív Materskej školy v Spišskom Štvrtku.

Upratali sme si všetko,

Už sme všetci zvedaví,

čakáme Ťa milý dedko.

či sa Tvoj koč zastaví.

Čakáme Ťa Mikuláš,

Pod okienkom z večera,

kedy sa k nám zatúlaš.

ktosi ťuká – nazerá.

Veríme, že v Tvojej skrýši,

Biela brada až po pás,

niečo dobré pre nás zvýši.

jáj veď je to Mikuláš !

Činnosť MO Matice slovenskej a Detskej folklórnej skupiny Nezábudka v roku 2019
Miestny odbor Matice slovenskej a Detská folklórna skupina
Nezábudka v spolupráci s Folklórnou skupinou Štvrtočan, klubom
dôchodcov, obecným úradom a základnou školou v Spišskom
Štvrtku sa podieľajú na uchovávaní výročných zvykov a obyčajov
v našej obci. Počas kalendárneho roka organizujeme a zúčastňujeme
sa rôznych vystúpení v obci, ale aj mimo nej, napr.: Fašiangy, Pálenie
Moreny (u nás šmertki), Deň matiek, stavanie mája, folklórne
slávnosti, Deň knižníc, Úcta k starším, Stridžie dni - Ondrej, Mikuláš,
Lucia, Veľkonočné a Vianočné tvorivé dielne, Jasličkovanie.

Na Luciu

Staršie dievčatá a chlapci sa už po druhý krát podieľali na utvorení
rekordov Slovenska v tancovaní karičky. Prvý krát to bola špirála
a druhý krát sústredené kruhy. Všetky podujatia boli veľmi úspešné
vďaka zúčastneným, ktorí sa podieľali či na príprave alebo ako
účinkujúci na týchto podujatiach.
V novom roku 2020 prajem všetkým ľuďom dobrej vôle
zdravie, šťastie a pohodu v rodinnom kruhu.

Predseda MOMS a vedúca DFSk Nezábudka Valéria Lesičková
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Úspešná hasičská sezóna 2019
Sezóna 2019 bola pre hasičov zo Spišského Štvrtka opäť raz veľmi
úspešná a teším sa, že aj tento rok sa s Vami o to môžem podeliť
a zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili. Za našimi úspechmi
totiž nestoja len samotní hasiči, ale aj ich rodiny, ktoré ich podporujú;
okolie, ktoré ich obdivuje a povzbudzuje; a hlavne aj sponzori, ktorí im
pomáhajú či už finančne alebo materiálne. Všetky tieto faktory z nás robia
ešte lepších bojovníkov.

okres a celý Prešovský kraj. Všetci to robíme z lásky k športu, bez nároku
na odmenu a vo voľnom čase. Budujeme pri tom priateľstvá, učíme sa
disciplíne, spoznávame naše malebné Slovensko a dedinky, o ktorých
existencii sme pred tým nemali ani potuchy a zároveň všetkým dávame
vedieť, odkiaľ sme my a čo reprezentujeme. Aj o tom sú tímové športy,
ktoré majú zmysel.

Naši muži aj ženy sa tento rok zúčastnili na množstve súťaži, kde ukázali
skvelú kondíciu a hrdo prezentovali našu obec. Okrem toho, bol tento
rok aj očakávaným postupovým rokom a po prvýkrát sa podarilo našim
mužom aj ženám spoločne postúpiť na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
konali 30. júna 2019 v Kysuckom Novom Meste. Splnilo sa nám to, po
čom sme tajne túžili už niekoľko rokov a naše ženy sa stali Majsterkami
Slovenska 2019-2020.

VHSL - úspech oboch tímov počas ligového kola v Hankovciach
S príchodom teplého počasia sa nám podarilo dokončiť nábehovú dráhu
na našom ihrisku, ktorá poslúžila prvým súťažiam. Tento rok sme koncom
mája organizovali prvý ročník tzv. Hasičského víkendu, kedy sme počas
soboty a nedele na ihrisku zorganizovali súťažné kolá dvoch rôznych líg.
Sobota patrila 1. kolu VHSL a nedeľa 3. kolu RHLS. Akcia mala veľký
úspech, na súťaž zavítalo množstvo tímov ale aj divákov. Pre deti boli
prichystané atrakcie, pre dospelých bohaté občerstvenie, skvelá atmosféra
a kvalitné výkony našich hasičov. K tomu všetkému nám prialo aj počasie
Úspešné ženy na Majstrovstvách SR v Hasičskom športe 2019, Kysucké Nové Mesto
a myslím, že aj vďaka tomu si všetci užili príjemný víkend. Prvú júnovú
nedeľu sme sa znovu stretli na ihrisku a pripravili okresné kolo dospelých
Muži si vybojovali krásne druhé miesto a aj preto bola radosť z úspechu a dorastu, z ktorého už tradične vyšli víťazne naše tímy a postúpili tak
žien ešte znásobená. Oslavy prebiehali už na tribúne, kde nás čakal ten na krajské kolo do Drienova a následne na už spomínané majstrovstvá.
najlepší fanklub. Zo súťaže sme odchádzali so skvelou náladou autobusom Ale neboli to len súťaže, ktoré nás tento rok zamestnávali.
a myslím, že na tento deň budeme dlho spomínať. Len pripomínam, že V neposlednom rade sme tu aj na pomoc pre všetkých obyvateľov našej
podobný úspech zažili naši muži pred 4-mi rokmi, kedy si titul Majstrov obce a jej okolia, pomáhame pri požiaroch v širokom okolí, riešime
Slovenska odniesli práve oni.
problémy s povodňami, zúčastňujeme sa rôznych brigád na zveľadenie
prostredia našej obce a snažíme sa naverbovať aj našich najmenších, pre
ktorých sme, dúfame v mnohom aj inšpiráciou. Tento rok sme zasahovali
pri niekoľkých požiaroch v blízkom okolí obce, ku ktorým sme boli vyslaní
krajským operačným strediskom Prešov a pomohli sme tiež pri
prepchávaní kanalizácie v obci a v Centre sociálnych služieb.
Ku dňu sv. Floriána sme organizovali deň otvorených dverí pre deti
materskej a základnej školy na našej požiarnej zbrojnici. Počas tohto dňa
sme deťom ukázali našu techniku, povedali si niečo o prevencii a strávili
príjemné predpoludnie v našej zasadačke s malým občerstvením. Tieto
milé akcie organizujeme veľmi radi, keďže práve deti potrebujú získavať
dobré vzory a naučiť sa čo najviac o prevencii, pomáhaní a získať
inšpiráciu na zaujímavý šport či budúce povolanie.
Majstrovstvá SR v Hasičskom športe 2019, Kysucké Nové Mesto

Dňa 13. mája 2019 bolo našou ministerkou vnútra Denisou Sakovou
odovzdané pánovi starostovi a členom nášho DHZ vozidlo Iveco – Daily,
ku ktorému máme k dispozícii aj povodňový vozík. Auto je vhodné na
prepravu viacerých osôb k požiaru, poskytuje doplňujúce technické
zariadenia a ľahko sa s ním manipuluje. Neskôr boli šiesti členovia
vyškolení na jeho prevádzku a obsluhu. Aj vďaka tomu môžeme byť ešte
viac nápomocní a zefektívniť našu činnosť a zásahy.

Úspech našich žien sa túto sezónu neskončil len tam. Už tradične
z väčšiny ligových či pohárových súťaži odchádzali s prvým miestom.
Celkovo tak vyhrali aj Regionálnu hasičskú ligu Spiš a Východoslovenskú
hasičskú superligu. Ženské družstvo patrí medzi najšikovnejšie
a najrýchlejšie na Slovensku a verím, že sa týmto titulom budú pýšiť ešte V septembri naša obec získala do vlastníctva darovacou zmluvou od
dlho.
Ministerstva vnútra Renault Trafic (9 miestne vozidlo) pre potreby DHZ
No v úspechoch nezaostávali ani muži, ktorí majú konkurenciu o niečo na prepravu osôb či už na súťaže, školenia alebo iné podujatia.
vyššiu a boj o prvé miesto je o to ťažší, no zakaždým ukázali, že tvoria Počas roka sme pravidelne vykonávali aj brigády v našej požiarnej
zohraný a kvalitný tím a úspechy nemíňali ani ich. Často v prípade mužov zbrojnici, aby sme udržiavali jej interiér a exteriér a zároveň udržovali
o prvom mieste rozhodujú stotiny sekundy a aj malé zaváhanie môže zverenú techniku.
znamenať posun o niekoľko priečok.
Nezaháľame ani počas zimy a každú nedeľu poobede chodíme trénovať
Niektorí naši členovia nás reprezentovali aj na súťaži jednotlivcov – do telocvične. Všetci priaznivci hasičského športu sú srdečne vítaní každú
hasičská stovka a veža, kde naša členka Miška Fedorčáková získala titul nedeľu o 14:30 hod.
Majsterky Slovenska v stovke a Kamilka Gajová si vybojovala štvrté miesto
Ďakujeme za Vašu podporu a v mene DHZ Spišský Štvrtok Vám
v oboch disciplínach.
Veľmi nás teší, že aj takýmto spôsobom reprezentujeme náš domov,
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Mgr. Ivana Neuvirthová

Štvrtockí dôchodcovia bilancujú
Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám v mene členov našej
dôchodcovskej organizácie. Opäť sa blížia Vianoce, najkrajšie
a najočakávanejšie sviatky a s nimi aj záver kalendárneho roka.
Prichádza čas hodnotenia končiaceho sa roka 2019 a ja Vás chcem
oboznámiť s tým, čím žijeme v našom dôchodcovskom klube.
V súčasnosti máme zaregistrovaných 53 členov. Každý z členov si
mohol vybrať z našej činnosti to, čo mu bolo najbližšie a čo ho
najviac zaujalo. Pravidelne sa stretávame 2x v mesiaci
v dôchodcovskom klube v obradnej sieni obecného úradu.
Okrem stretnutí v klube
sme v období od apríla 2019
doteraz zorganizovali mnoho
akcií. Zúčastňovali sme sa aj
akcií organizovaných
okresnou a kra jskou
organizáciou JDS, základnou
školou a obcou Spišský
Štvrtok. Z našich aktivít
spomeniem: prednášky
zamerané na zdravotnú
osvetu, guláš na Hájenke,
klubový turnaj v bowlingu,
účasť na galaprograme
„Nesmrteľný tanečník“.
Veľkej obľube sa tešia ručné
práce pri tkaní kobercov,
príprava srdiečok na Deň
matiek, príprava vecí na
mikulášsky bazár. Aj tento
rok sme súťažili na okresných kolách vo varení gulášu, v bowlingu a
športových hrách seniorov. V spolupráci so Základnou školou a
obcou sme sa aktívne zapojili do Dňa rodiny, na ktorom sme
ponúkali domáce koláče a varili guláš; pripravili sme bazár v rámci
Dňa 6.10.2019 začala stolnotenisová sezóna
Športový
klub
stolného
tenisu
2019/2020.
V tomto
ročníku
našu obec
reprezentujú štyri družstvá v štyroch rôznych ligách.
Dňa
6. októbra
začala stolnotenisová
sezóna
Družstvo
A hrá2019
východoslovenskú
tretiu ligu
Zá2019/2020.
V tomto
ročníku
našu
obec reprezenpad v zložení
Toporcer
Peter,
Kapinus
Ľubomír,
tujú
štyri družstvá
v štyroch
rôznych
ligách.
Bohunčák
František,
Plačko Dávid
a ako
náhradník
Družstvo
Caltík Ján.APo
hrádeviatom
východoslovenskú
kole sú natretiu
5. mieste
ligu Záso
pad
stratou
v zložení
štyrochPeter
bodov
Toporcer,
na vedúceĽubomír
mužstvo.Kapinus,
František
Dávid Plačko va ako
náhradník
Družstvo Bohunčák,
„B“ nás reprezentuje
štvrtej
výchoJán
Caltík. Polige.
deviatom
kolehrásúv na
5. mieste
so
doslovenskej
Túto ligu
zložení
Dunčko
stratou
na vedúce
mužstvo.
Vladimír,štyroch
Caltíkbodov
Ján, Sopka
Marek,
Hozza Peter.
Družstvo
Ako náhradníci
„B“ nássa reprezentuje
predstavili Ladislav
v štvrtejJavorský,
východoslovenskej
Forgáč Matúš,lige.
Lorinc
TútoMarcel.
ligu hráDo
v zložení
štvrtej Vladimír
ligy sme
Dunčko,
sa vrátili po
Ján štyroch
Caltík, sezónach
Marek Sopka,
a po deviatom
Peter Hozza.
kole
Ako
sme na
náhradníci
10. mieste.
sa predstavili
Ladislav
Matúš ForDružstvoJavorský,
C a družstvo
D nás reprezentujú
gáč,
Marcel
Lorinc.
štvrtej
v piatej
resp.
šiestejDolige
Podtatranskej. Piata liga
ligy
sa vrátili
po štyroch
hrá sme
v zložení
Ladislav
Javorský, Peter Hozza, Losezónach
a po
deviatom
kole
rinc Marcel
a Forgáč
Matúš.
V šiestej lige hrá Ladisme
10. mieste.
slav na
Toporcer,
Štefan Toporcer, Stanislav PetroDružstvo
vič, ForgáčC Maroš,
a družstvo
Lorinc
D nás
Kamil a Dzurilla Dalireprezentujú
bor. Mužstvo piatej
v piatej
ligy jeresp.
na samom konci tabuľšiestej
ky. V šiestej
lige ligePodtatranskej.
sme po deviatom kole na 4. miesPiata
te. Odliga
postupového
hrá v zložení
druhého
Ladi- miesta nás delia iba
slav
dva body.
Javorský, Peter Hozza,
Marcel
a Matúš vForgáč.
Mládež Lorinc
sa predstavuje
druhej lige starších žiakov
V
šiestejPodtatranská.
lige hrá Ladislav
skupiny
Liga sa hrá turnajovým
Toporcer,
Toporcer,
spôsobom. Štefan
Po štyroch
odohratých turnajoch si
Stanislav
Petrovič,
Maroš na ôsmom mieste
najlepšie vedú
Peter Lesňák
Fa or
g á č , Bajtoš
K a mnai l deviatom
L or i n cmieste.
Andrej
aRadi
Dalibor
Dzurilla.
Mužstvo
privítame fanúšikov na našich domácich zápapiatej
je nazápasov
samom jekonci
soch. ligy
Rozpis
uvedený na stránkach
tabuľky.
V
šiestej
lige sme poa celkový výsledkový
nášho klubu www.skstss.sk
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vítania Mikuláša v parku. Ani tento rok sme nevynechali tvorivé
dielne so žiakmi základnej školy. Spolu sme snovali na koberce a
pripravovali vianočné pečivo.
Všetky tieto aktivity sme mohli uskutočniť vďaka podpore obce a jej
predstaviteľov. Veľké ďakujem vyslovujeme za umožnenie návštevy
v družobnej Gmine Siepraw, kde sme sa stretli s predstaviteľmi
Gminy, členmi miestneho klubu „50 plus“ a navštívili sme významné
pamiatky okolia. Zúčastnili sme sa osláv 100. výročia založenia
dychovej hudby Sieprawianka.
Ďakujeme tiež za podporu našej činnosti Základnej škole, MOMS
a Urbárskej spoločnosti v Spišskom Štvrtku. Chcem tiež poďakovať
všetkým, ktorí našu činnosť podporili venovaním 2 % dane z príjmov
a verím, že na nás nezabudnú ani v roku 2020.

deviatom
servis je na
kolestránkach
na 4. mieste.
www.pinec.sk
Od postupového
. Výsledky
druhého
mládeže sú
miesta
na stránkach
nás delia klubu
iba dvav body.
podsekcii turnaje
-mládežsaPSTZ
2019-2020
http://skstss.sk/turnaje/
Mládež
predstavuje
v druhej
lige starších žiakov
pstz-mladez-2019-2020/.
Štvrtok)
skupiny
Podtatranská. Liga(Tím
sa ŠKST
hrá Spišský
turnajovým
spôsobom. Po štyroch odohratých turnajoch si
najlepšie vedú Peter Lesňák na ôsmom mieste
a Andrej Bajtoš na deviatom mieste.
Radi privítame fanúšikov na našich domácich zápasoch. Rozpis zápasov je uvedený na stránkach
nášho klubu www.skstss.sk a celkový výsledkový
servis je na stránkach www.pinec.sk . Výsledky
mládeže sú na stránkach klubu v podsekcii turnaje
-mládež PSTZ 2019-2020 http://skstss.sk/turnaje/
pstz-mladez-2019-2020/. (Tím ŠKST Spišský Štvrtok)

Anna Oravcová predsedníčka ZO JDS

Na Vianoce ako treba,
nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku, život v hojnosti,
dni prežité v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu
nech prídu do Vášho domu.
Na Nový rok správny krok
a úsmev po celý rok.

Z celého srdca želajú členovia ZO JDS

Nech pocit šťastia, radosti sa
v dušiach Vašich rozhostí,
keď Štedrý deň k vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá sa
mocným prúdom vyroní,
keď zvonček sladko zazvoní.
Krásne Vianoce Vám chceme priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby rok 2020 za to stál.
Radostné a pokojné prežitie sviatkov
Vám želajú
členovia FSk ŠTVRTOČAN.

STRANA
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Výzva daňovníkom
Obec Spišský Štvrtok ako správca daní a poplatkov upozorňuje
a vyzýva občanov – daňovníkov, aby si do konca kalendárneho
roka 2019 uhradili všetky miestne dane a poplatky.
V prípade nesplnenia si tejto, zákonom stanovenej povinnosti,
obec pristúpi k zverejneniu zoznamu daňových dlžníkov
a pohľadávky voči obci začne vymáhať podľa daňového
a exekučného konania.

Oznam o zvýšení poplatku za komunálny
odpad
Obec Spišský Štvrtok oznamuje obyvateľom obce, že prijatím
VZN 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Spišský Štvrtok sa od 01. januára 2020
zvyšuje poplatok za komunálny odpad na sumu 0,0524 € za
osobu a deň, t. j. 19,17 € za osobu a rok.
Obec pristúpila k zvýšeniu poplatku z dôvodu zvýšenia
celkových nákladov za odvoz a uloženie odpadov najmä v
dôsledku zvýšenia poplatkov za uloženie odpadov na skládke,
ale aj z dôvodu zvýšenia množstva komunálnych odpadov.
Tab.: Porovnanie vývozu odpadov za obdobie 2015 – 2019

ROK

množstvo
odpadu v
tonách

2015

407,42

2016

415,46

102,0

35 796,45

101,7

2017

422,14

101,6

39 087,54

109,2

medziročne
v%

suma v €

medziročne
v%

35 190,14

Vážení spoluobčania.
Vianoce sú jedným z najkrajších a najočakávanejších sviatkov roka, avšak čoraz
viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu.
Množstvo ľudí sa, žiaľ, ani nezamyslí nad tým, ako by mohli osobne prispieť
k tomu, aby boli Vianoce ekologickejšie.

Ak správne triedime, svet je krajší.
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
 Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

 Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá,
plastom, kovom a nápojovým kartónom žltá farba.

 Len vytriedený odpad sa dá oceniť a recyklovať.

Trieďte odpad, oplatí sa !
Prečo triediť odpad ?
 Triedenie odpadov je na Slovensku bezplatné,
 výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky,
 eliminuje riziko tvorby čiernych skládok,
 znižuje náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku,
 šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité v procese
recyklácie,
 znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím
občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako
tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.

Ako pomôžete Vy ?
 Zapojte sa do systému triedeného zberu odpadu,
 nevyhadzujte iný komunálny odpad do nádob určených na triedený zber,
2019
499,27
111,4
47 406,37
117,9
 do nádob na triedený zber vyhadzujte obaly zbavené zvyškov potravín,
V porovnaní s rokom 2015 sa množstvo odpadu
 usilujte sa minimalizovať objem odpadu (napr. stlačením plastových fliaš,
2018

448,11

106,2

40 196,04

102,8

v tonách zvýšilo o 22,5%, vo finančnom vyjadrení
o 34,7% .

krabíc od mlieka atď.)

Stlač odpad,
Občan neplatí za triedený zber komunálnych odpadov ušetríš viac ako si myslíš !
hradí len zvyšný zmesový odpad.
Prečo by som mal stlačiť PET fľašu,
kartón či plechovku predtým, než ju
hodím
do
zbernej
nádoby?
Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie
týchto obalov je veľmi dôležité. Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde
približne 4-krát viac zmenšených odpadov. Napríklad do nádoby o objeme
To znamená, že náklady za triedený zber nie sú súčasťou
1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by sme ich
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200. S tým
odpad. Občan je tak motivovaný ku zvyšovaniu podielu
súvisí i ďalšia vec. Čím viac sa PET fliaš, kartónov či plechoviek zmestí do
triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom.
nádoby, tým viac sa zníži interval zvozu zberných nádob a ušetrí sa na
Dúfame, že spoločne prispejme k znižovaniu množstva prepravných nákladoch. Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich jednoduchšej
odpadov vznikajúcich v domácnostiach a tým aj k zníženiu manipulácii a následnej recyklácii, čím sa znova znižujú náklady.
poplatku za komunálny odpad.
A častokrát to môže byť aj niekoľko desaťtisíc eur za rok. Preto
A nezabúdajme, že ak už odpady vzniknú, tak nech
nezabúdajme šetriť i takýmto spôsobom naše životné prostredie.
skončia v tých správnych vreciach či nádobách!
Pre občana to v jeho bežnom živote znamená, že v súlade so
zákonom o odpadoch neplatí za vytriedený papier, plasty,
kovy, sklo a nápojové kartóny, tzv. viacvrstvové kombinované
materiály.

Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok
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