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Vážení spoluobčania.
Opäť sme v čase Vianočného obdobia a v plnej
príprave na najkrajšie sviatky roka. Spolu s
Mikulášom, škôlkarmi, žiakmi základnej školy,
rodičmi a starými rodičmi sme na námestí
rozsvietili vianočný stromček.
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NÁJDETE:
Z verejného života
Zo života našich
najmenších

2,3
4

Šport

5,8,
11

Čo nového v ZŠ

6,7

Kultúra

9,10

Oznamy

8,9,
12

Ale dovoľte, aby som sa aspoň v niekoľkých
riadkoch vrátil k posledným komunálnym voľbám.
Predovšetkým chcem poďakovať všetkým
občanom - voličom, za účasť vo voľbách. Zvlášť
ďakujem občanom, ktorí mi odovzdali svoj hlas.
Chcel by som sa poďakovať predchádzajúcemu
obecnému zastupiteľstvu, za odvedenú prácu a za
všetko pozitívne, čo pre našu obec urobilo.
Zároveň chcem úprimne zablahoželať
novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva k ich zvoleniu a chcem vyjadriť
presvedčenie, že spoločnými silami urobíme pre
našu obec veľa dobrého. Verím, že naše ciele a
predsavzatia, ktorými sme sa uchádzali o priazeň
voličov, dokážeme pretaviť do reálnej podoby.
Čakajú nás ďalšie štyri roky spoločnej práce.
Pevne verím, že tieto budú rovnako zmysluplné,
aktívne ako tie predchádzajúce, plné správnych
rozhodnutí, ktoré očakávam od novozvolených
poslancov obecného zastupiteľstva a rovnako aj
od zamestnancov obce.

Vážení občania, Vianoce prichádzajú do našich
rodín a my zasadneme k štedrovečerným stolom.
V tichu, pokoji a s čistým srdcom privítame
Ježiška. Preto 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 roka 2019 hodne zdravia, šťastia, lásky a
vzájomného porozumenia.
Ing. Ján Greš, starosta obce.
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Z verejného života v obci
Vážení spoluobčania.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Sadová.

V našom minulom informačnom
občasníku sme Vás informovali o
aktivitách verejného života obce
a teraz pokračujeme v ich mapovaní za priebeh mesiacov apríl až
december 2018.
Som nesmierne rád, že sa nám
podarilo zrekonštruovať ďalšie
dve budovy, ktoré sú obecným
majetkom. A to budovu hasičskej
zbrojnice a šatne na futbalovom
ihrisku.
V krátkosti ešte raz spomeniem
štyri hlavné stavby z prvej polovice roka 2018 (vodovod, kanalizácia), ktoré boli dobudované v
stanovených termínoch.
Vodovod a časť kanalizácie na
Širokom boli skolaudované a naši
rómski spoluobčania sa postupne
napájajú na vybudované siete.
Kanalizácia v stavebných objektoch Ovsisko a Iliašovská cesta
po dobudovaní bola tiež skolaudovaná a rovnako ju naši spoluobčania ul. Javorovej, ul. Majerickej a ul. Lipovej môžu v plnej
miere využívať.
Vodovod na ul. Javorovej a Agátovej, ktorý spolufinancovala aj
vodárenská spoločnosť PVS, a.s.
Poprad, je v súčasnosti v procese
kolaudácie a čoskoro bude odovzdaný do užívania.
Týmto krokom obec splnila
svoj prísľub a vytvorila našim
občanom podmienky, ktoré nie
sú samozrejmosťou v každej
obci.

Ešte novembri 2017 sme začali
s rekonštrukciu miestnej komunikácie
časti ulice Sadovej.
V tomto období sme stihli urobiť výkopové práce a uložiť obrubníky.
Ďalšie práce boli pre nepriazeň počasia
prerušené a pokračovali až v apríli 2018
položením asfaltového koberca.
Rekonštrukciu zrealizovala firma Asfalty
Tatry, s.r.o.

ŠTVRTOCKÝ
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Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Lúčna, II. etapa.
Rovnako v apríli 2018 sme začali a v
máji ukončili II. etapu výstavby ul.
Lúčnej.
Na ceste boli položené obrubníky,
nový BG žľab na odvedenie dažďovej
vody a nový asfaltový koberec.
Rovnako boli upravené poškodené
vstupy k rodinným domom.
Aj v tomto prípade rekonštrukciu
zrealizovala firma Asfalty Tatry, s.r.o.

Zateplenie budovy hasičskej zbrojnice.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice začala 29.6.2018 a dokončená bola 5.9.2018. Budova prešla komplexnou vonkajšou rekonštrukciou obvodového plášťa - jeho zateplením, ďalej zateplením podkrovia
budovy, rekonštrukciou podhľadov, montážou nových sekčných brán, rekonštrukciou ústredného
kúrenia vo vnútornej časti budovy, rekonštrukciou časti elektroinštalácie v garáži a komplexnou úpravou vonkajšej fasády. Dnes môžeme povedať, že máme ďalšiu budovu, ktorou sa môžeme pochváliť.
Preto chcem poďakovať za kvalitnú odvedenú prácu dodávateľskej firme MILANKO spol. s.r.o. Na
týchto prácach sa v subdodávkach podieľali aj firmy: Jozef Oravec, UNI elektro, s.r.o. Smižany, PLYNSTAV ZDRUŽENIE Milan Beregházy. Do obnovy budovy sa popri zamestnancoch obce aktívne zapájali
aj dobrovoľní hasiči.
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Z verejného života v obci - pokračovanie
Rekonštrukcia Materskej školy.
Na začiatku prázdnin sme presťahovali materskú školu
do priestorov kultúrneho domu a základnej školy.
Chcem sa poďakovať riaditeľkám základnej a materskej
školy a ich podriadeným za ústretovosť a plné nasadenie
počas tejto akcie.
Aj naši chlapi – zamestnanci obce urobili kus roboty aby
materská škola mohla od septembra fungovať. Ešte raz
ďakujem.
Dňa 19.11.2018 firma ARPROG a.s. POPRAD prevzala
stavenisko objektu a začala s jej postupnou rekonštrukciou, ktorá potrvá až do júla 2019.

Rekonštrukcia šatne futbalového ihriska.
Budova šatní na futbalovom ihrisku prešla tiež rekonštrukciou.
Hlavným dôvodom bola stará a zatekajúca strecha a ďalej veľký
únik tepelnej energie zo samotnej budovy.
Preto sme dňa 21.9.2018 pristúpili k jej rekonštrukcii, ktorú sme
ukončili dňa 15.11.2018.
Z budovy bola odstránené stará deravá krytina (plech), ktorá bola
nahradená novou krytinou a zároveň podkrovie bolo zateplené
vatou. Na budove boli osadené nové dvere a okná s výhľadom na
ihrisko. Opravená bola terasa a celé bočné schodisko na terasu.
Vo vnútri budovy bola rozšírená šatňa hostí a boli vybudované
nové toalety. Na poschodí sme vytvorili samostatnú miestnosť
pre rozhodcov, kde sa vybudovali komplexné sociálne zariadenia
s toaletou a sprchou. Opravené a doplnené o zábradlie bolo aj
vnútorné schodište. Vynovené boli niektoré podlahy položením
novej PVC podlahy. Na poschodí sa vymaľovali všetky priestory.
Na budove boli doplnené podhľady, ktoré tam doteraz neboli.

Celá budova bola zateplená a fasáda upravená
novou omietkou v klubových farbách.
Aj pri tejto stavbe chcem poďakovať vysúťaženej
firme MILANKO spol. s.r.o. za kvalitne odvedenú
prácu, ďalej firme Jozefa Oravca a firme PLYNSTAV ZDRUŽENIE Milan Beregházy.
Pomocné práce pri dokončovaní a vymaľovaní
miestnosti robili zamestnanci obce. Aj táto budova tak po štyroch desaťročiach dostala nový šat.
Ing. Ján Greš, starosta obce
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Zo života našich najmenších

Haló, haló počuli ste? Škôlka sa nám prerába!
Tešíme sa aj my deti, verte bude parádna.
Teraz sme však rozdelení, je to pre nás ťažký rok.
Kým sme si na všetko zvykli, prešiel nie jeden pondelok.
Ale my to vydržíme, chceme krásnu škôlku mať!
Taktiež sa nám žiada za Vašu podporu zo ♥ poďakovať.

S akciami sme neprestali, veď posúďte sami,
čo sme všetko stihli prežiť,
kým nám začne znova snežiť.

V prvý deň nás mamka s ockom
zaviedli sem do škôlky.
Otvorila sa nám brána,
šli sme voľky-nevoľky.
Všade bolo plno detí
a všetky sa chceli hrať,
hojdať bábu, kresliť kvety,
skákať, behať, tancovať.
Teraz sa už do školičky
každé ráno ponáhľam,
rýchlo prejdem našou bránou
medzi deti k pekným hrám.

Divadielko Janka a Danka
Navštívili nás dve sestričky, ktoré spoločne ukázali aké
Ovocný deň

mali dievčatá medzi sebou vzťahy.
Detičky sa potešili, tančekom ich obdarili.

Jabĺčko, či hruštička
naplnili nám brušká.
Zjedli sme ich s chuťou veľkou,
s našou pani učiteľkou.

Deň materských škôl
Naša škôlka sviatok mala a nás
všetkých roztancovala. Zažili
sme zábavné chvíle, na ktoré
nikto nezabudne.

Súťaž o najkrajšiu jesennú dekoráciu
Rodičia sa spolu s deťmi do súťaže zapojili
a veľmi nás svojimi výtvormi potešili.

Ak láska topí ľad,
čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac,
čo v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho
a počuť len praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,
tak prišla doba,
keď každý pre každého
má pár prívetivých viet,
pre ten zázrak Vianoc
a nad čaro Vianoc
nič krajšieho niet!
Pokojné vianočné sviatky
Vám prajú deti a
celý kolektív Materskej
školy v Spišskom Štvrtku.

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Farebný týždeň zdravia
Každý deň v inej farbe sa niesol,
veľa nových informácií o zdraví priniesol.

Sv. Mikuláš
Každý rok k nám zavíta ujo s bielou bradou,
sladkosti nám doniesol máme z toho radosť.

Vianočná besiedka
Vystúpením krátkym sme privítali
tie najkrajšie sviatky.
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Úspešná hasičská sezóna 2018
Sezóna 2018 bola pre hasičov zo Spišského
Štvrtku opäť raz veľmi úspešná. Naši muži aj
ženy sa tento rok zúčastnili na množstve súťaži, kde ukázali skvelú kondíciu a prezentovali
obec v tom najlepšom svetle. Veľmi úspešné
bolo družstvo žien, ktoré z väčšiny súťaží odchádzalo s prvým miestom. Už tradične vyhrali
aj Regionálnu hasičskú ligu Spiš. No
v úspechoch nezaostávali ani muži, ktorí to
majú o niečo ťažšie, nakoľko konkurencia je
vyššia, ale zakaždým ukázali, že tvoria zohraný
a kvalitný tím. Myslím si, že za chvíľu už nebude
existovať miesto na Slovensku, kde by nepočuli
o štvrtockých hasičoch.
Zároveň sme dve súťaže pripravili aj na domácej pôde, kde prvá bola súčasťou Regionálnej
hasičskej ligy Spiš a druhá súťaž o Pohár starostu obce, ktorú sme v lete organizovali už 16
-ty krát. Obe súťaže boli sprevádzané príjemným počasím, bohatým občerstvením, skvelou
atmosférou a super fanúšikmi.
17.6.2018 sme sa zúčastnili okresného kola

mi na Levočskej priehrade.
Už druhýkrát sme predviedli ukážky techniky
a hasenia na skvelej akcii
„Deň rodiny“, ktorá sa
konala na ihrisku. Okrem
toho sme 4. mája mali
Deň otvorených dverí v
našej hasičskej zbrojnici,
kde sme privítali deti
z materskej školy a 1.-2.
ročníka základnej školy.
Tieto milé akcie organizujeme veľmi radi, keďže
práve deti potrebujú
získavať dobré vzory
a naučiť sa čo najviac
o prevencii, pomáhaní
a získať tiež inšpiráciu na zaujímavý šport či
budúce povolanie.
Veľmi príjemná akcia nás čakala v polovici júla,
keď sme sa v dňoch 16.-17. júla po desiatich
rokoch vybrali navštíviť našich hasičských kolegov z poľskej gminy Siepraw. Spoločne sme sa
zúčastnili rannej omše, poobede sme predviedli
útoky na ich domácej hasičskej súťaži a na ďalší
deň sme si pozreli krásne historické mesto
Krakov.
Po niekoľkých mesiacoch od dokončenia našej
tartanovej dráhy, sme sa rozhodli pokračovať

v Domaňovciach, avšak tento rok nebol postupový, čiže až budúci rok budeme tvrdo bojovať
o účasť na krajskom kole a dúfajme, že aj na
celoslovenskom. V júni sa aj naši najmenší
členovia zúčastnili okresného kola v Dravciach,
kde ako zmiešané družstvo súťažili v kategórii
chlapci a získali krásne 5. miesto.
Ale neboli to len súťaže, ktoré nás tento rok
zamestnávali. Počas roka sme sa pustili aj do
rôznych akcií, ktoré vyplývajú z našej činnosti.
21.6.2018 sa niekoľko našich členov zúčastnilo
taktického cvičenia s protipovodňovými vozík-

vo výstavbe športového areálu. V novembri
sme sa pustili do budovania nábehovej dráhy na
futbalovom ihrisku. Ide o asfaltový povrch cca
20 x 6 m, ktorý bude slúžiť ako dráha na hasičské útoky pri tréningoch a súťažiach, ktoré v
obci organizujeme. Táto dráha umožní lepšie
odvodňovanie, poskytne priestor na základňu,
kaďu, nábeh a pohodlný štart každého družstva; zjednoduší tréningy, súťaže a zvýši úroveň
pretekov.
Veríme, že aj tento projekt môže zvýšiť úroveň všetkého, čo robíme. Začali sme krok za
krokom a práve tartanová dráha, ktorá na
našom ihrisku už stojí, je len
začiatkom veľkej idey, ktorú
máme a to mať možnosť
praktizovať v našej obci
rozličné druhy športov.
Neflákame sa však ani počas
zimy a každú nedeľu poobede chodíme trénovať do
našej telocvične. Všetci
priaznivci hasičského športu
sú srdečne vítaní. Ďakujeme
za Vašu podporu!
(Ivana Neuvirthová)

Zo života stolnotenisového klubu.
V roku 2018 sa stolnotenisový klub prvýkrát predstavil pod novým názvom Športový stolnotenisový klub Spišský Štvrtok (ŠKST Spišský Štvrtok).
V sezóne 2018/2019 našu obec reprezentujú tri družstvá v krajských
a okresných súťažiach. Družstvo „A“ hrá v tretej krajskej lige (Kapinus
Ľubomír, Toporcer Peter, Novaček Miroslav, Bohunčák František). „B“
družstvo v piatej Podtatranskej lige (Caltík Ján, Dunčko Vladimír, Toporcer Patrik, Hozza Peter) a družstvo „C“ (Petrovič Stanislav, Javorský
Ladislav, Toporcer Ladislav, Bajtoš Anton) nás reprezentuje v šiestej
Podtatranskej lige.
Žiaci hrajú 2. ligu starších žiakov. Zúčastnili sa dvoch turnajov v Poprade
- Matejovciach a Kežmarku. Na prvom nás reprezentovali deviati žiaci
a na druhom siedmi žiaci. (Pollák Jozef, Stančák Sebastián, Javorský Samuel, Jozefčák Adrián, Bajtoš Andrej, Lesňák Peter, Borský Tibor, Harnoboglu Patrik, Dunčko Dominik).
Dňa 10.12.2018 sa v telocvični Základnej školy uskutočnila akcia pod
názvom „Stolný tenis do škôl“. Ambasádorom akcie bol Alexander
Valúch, slovenský reprezentant, majster Európy v štvorhre U21
a zároveň hráč prvej nemeckej ligy. Ako sparing partnera mal osobného
trénera, bývalého reprezentačného trénera juniorskej reprezentácie,
hráča prvej slovenskej ligy Róberta Valúcha.
Na akcii sa zúčastnili deti prvých a druhých ročníkov ZŠ Spišský Štvrtok,
ZŠ Dravce, ZŠ Poprad-Spišská Sobota, ZŠ Letanovce a ZŠ Spišská Tepli-

ca. Každé dieťa si malo možnosť zahrať s majstrom Európy, vyskúšať
hru s robotom alebo preveriť si svoje zručnosti na prekážkovej dráhe.
Naša základná škola zároveň obdržala stolnotenisový stôl, sieťku a rakety od Slovenského stolnotenisového zväzu.
Od 27.1. 2019 sa začína druha polovica ligových zápasov. Radi privítame
fanúšikov stolného tenisu na našich domácich zápasoch. Rozpis domácich
zápasov bude v novom roku uvedený na stránkach www.skstss.sk. Výsledkový servis jednotlivých líg je umiestnený na stránke www.pinec.sk.
(Vladimír Dunčko)
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Z ÁKL ADNÁ ŠKOL A SPIŠS KÝ ŠT VRTOK
ČO SA UDIALO V ŠKOLE

AKTIVITY V ŠKD
KTO VEĽA ČÍTA, VEĽA VIE
Len čo sme prváčikov privítali v našej škole, hneď sme ich
priviedli do knižnice. A hoci čítať a písať ešte nevedia,
rozprávku vnímavo počúvali a s radosťou vyfarbovali ich prvé
záložky. Iní si zas lámali hlavu nad tajničkou. Oprášili si pri nej
vedomosti z prostredia literatúry alebo rozmýšľali nad slovami
súvisiacimi s fungovaním knižnice.
Napokon sme sa predsa len všetci
zhodli:

"KTO VEĽA ČÍTA, VEĽA VIE".

1. štvrťrok
Šk. rok 2018/2019

ZA SKVELÉ
VÝSLEDKY NA VÝLET
Skupina 11 dievčat, žiačok 3.
– 9. ročníka našej školy sa
v stredu 19. septembra
a štvrtok 20. septembra
2018 zúčastnili výletu do
Bratislavy. Výletu, ktorý bol
odmenou
za
ich
minuloročné snaženie,
skvelé výsledky, plnenie si
povinností a reprezentáciu školy. Triedni učitelia všetkých ročníkov nominovali
jedného zo svojich žiakov.
Dievčatá mali možnosť byť prítomné na uvítacom ceremoniáli Teach for
Slovakia, kde aj naša p. uč. Nikola Polláková bola slávnostne prijatá do tzv.
„Kohorty 2018“. Počas slávnostného večera mali možnosť ukázať svoje
tanečné snaženie, keď trojici siedmačiek pomohli s choreografiou v Historickej
budove NR SR pred reprezentantmi našej krajiny.
Užili sme si nielen nádherných výhľadov na históriu nášho hlavného mesta, ale
aj príjemných gurmánskych momentov v podobe obeda v reštaurácii
Dunajského pivovaru kotviaceho vo vodách Dunaja a jedinečnej zmrzliny.

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY
Dňa 28.9.2018 si deti zo školského klubu overovali svoje
vedomosti z dopravnej výchovy priamo na chodníku a cestách
v Spišskom Štvrtku. Nezabudli ani
na bezpečnosť, čo sa týka
viditeľnosti a obliekli
si reflexné vesty. Deti plnili
úlohy z dopravnej výchovy pre
chodcov a na jar
si budú
overovať vedomosti a zručnosti
z dopravnej výchovy pre cyklistov
na Detskom dopravnom ihrisku
v Spišskej Novej Vsi.

ROZPRÁVKOVÝ DEŇ
Dňa 9. 11. 2018 sa stretli 3 oddelenia ŠKD v školskej knižnici
na aktivite Deň rozprávky.
Každé oddelenie si pripravilo jednu rozprávku, ktorú zahrali
svojim kamarátom. Deti z prvého oddelenia zahrali
divadielko Tri prasiatka, deti z druhého oddelenia prečítali
rozprávku Dlhý nos a tretiaci so štvrtákmi improvizovali
rozprávku O repe. Deťom sa v knižnici veľmi páčilo a sľúbili,
že ju budú navštevovať častejšie.

NAŠI ATLÉTI V AKCII

Dňa 21. 9. 2018 našu školu reprezentovali v obci
Smižany žiaci v behu na 430 m, 860 m a 1290 m. V kategórii mladší žiaci sme získali
druhé a tretie miesto, vďaka Filipovi Petrovičovi a Klaudiovi Slebodníkovi a v kategórii
starší žiaci druhé miesto vďaka Dávidovi Melišovi. Všetkým súťažiacim ďakujeme za
reprezentáciu školy a gratulujeme k medailovým umiestneniam. Tiež chcem
poďakovať aj rodičom p. Kaščákovej a p. Javorskému za odvoz detí.
Dňa 5. 10. 2018 našu školu reprezentovali žiaci v cezpoľnom behu. Beh sa uskutočnil v
Levoči. V kategórii jednotlivci sme získali 2. miesto vďaka Davidovi Melišovi.
V kategórii skupín sme opäť obsadili krásne 2. miesto vďaka Dávidovi Melišovi,
Marošovi Kaščákovi a Klaudiovi Slebodníkovi. Naše mladšie žiačky sa v ťažkej
konkurencii starších žiačok nepresadili. Všetkým súťažiacim ďakujeme
za reprezentáciu školy a gratulujeme k medailovým umiestneniam.

EXKURZIA V OKOLÍ
PREŠOVA
Dňa 26.09. sa žiaci 7.-9.
ročníka našej školy zúčastnili
exkurzie v Prešove.
Navštívili sme národnú kultúrnu
pamiatku Solivar pri Prešove,
kde sme si pozreli technické
objekty na čerpanie, varenie
a uskladňovanie soli.
Druhou zastávkou bola návšteva
Slovenských opálových baní pri
obci Červenica. Naši žiaci tak
mohli aspoň na chvíľu vstúpiť
do bane, v ktorej sa prvýkrát na
svete začal ťažiť opál. Veríme,
že aj takéto spoznávanie
slovenských krás spestrilo našim
žiakom vyučovanie.

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE...
Takto znel citát aktivity z projektu INSCHOOL „Učíme sa od
svojich starých rodičov“. Naši starí rodičia zo Spišského Štvrtka,
deti, vychovávateľky, členky z Klubu dôchodcov, vedenie školy,
sociálny pedagóg, asistentka učiteľa, špeciálny pedagóg- to je tím
ľudí, čo sa podieľali na aktivite dňa 17.10.2018. Táto aktivita je
inklúzia medzi troma generáciami, deti- rodičia - starí rodičia v
spolupráci so školou. Do tejto aktivity sme zapojili aj deti a
starých rodičov z rómskej komunity a tak sme vytvorili jednu
veľkú školskú komunitu, lebo naša škola je fyzický prístupná pre
všetkých ľudí, ktorým záleží na budúcej generácií. V tento deň
nás naši starí rodičia učili navíjať nite na koberce, ktoré budú
tkať na tkáčskom stave (u nás na Spiši krosnách) a my deti sme
im na oplátku zarecitovali, zatancovali a zhotovili darček pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším. Nechýbalo ani malé
občerstvenie a dobrá nálada pri hľadaní ďalších aktivít v našej
škole, lebo naša škola je otvorená pre všetky rôznorodé
komunity.

DEŇ TOLERANCIE
Dňa 16.11.2018 sme aj v našej škole
zorganizovali Deň tolerancie. Obliekli sme sa
do pásikavých tričiek, nohavíc a ponožiek.
Ľudia sú rôzni v tom, ako vyzerajú, ako sa
obliekajú, aká je ich viera. Aj keď sme každý
iný, mali by sme mať všetci rovnaké práva.
Aby sa na toto pravidlo nezabúdalo, žiacky
parlament zorganizoval túto akciu.
Bolo to jednoduché. Tí, ktorí majú rovnaký
postoj k tolerancii voči vierovyznaniu,
rasám, osobitým prejavom ľudí a nesúhlasia s
rasizmom a xenofóbiou, si obliekli niečo
pásikavé. Ľudí okolo nás predsa musíme posudzovať podľa toho, ako sa správajú, čo dokázali urobiť
pre ostatných okolo seba a nie podľa toho, kým sa narodili, ako vyrastali a ku ktorým
náboženstvám či kultúrnym tradíciám sa hlásia.

JABĹČKOVÝ DEŇ
21.novembra 2018 deti zo školského
klubu opäť športovali. Súťažili v hádzaní
loptičiek do diaľky a na cieľ, overovali si
svoju šikovnosť a postreh v hľadaní loptičiek a samozrejme sa učili ohľaduplnosti, tolerantnosti i bezpečnosti pri hrách.
Odmenou im boli chutné a veľmi zdravé
jabĺčka.

HODINA DEŤOM
Ďakujeme všetkým žiakom, ich
rodičom, ale aj všetkým občanom
obce, ktorí sa 9. novembra 2018
zapojili do finančnej zbierky Hodina
deťom. Vďaka vašim príspevkom
a dobrovoľníkom základnej školy sa
vyzbieralo 211,50 €. Za vaše finančné
dary úprimne ďakujeme.

ANGLICKÝ DEŇ
V pondelok, 5. novembra 2018, sme v rámci anglického dňa
u nás na škole dali možnosť mladším spolužiakom na 1. stupni
zažiť prítomnosť osobností anglicky hovoriacich krajín. Vďaka
deviatakom znova ožil kráľ rock and rollu, Elvis Prestley. So
svojím životným príbehom, hudobným i športovým talentom
a povestným ružovým cadillac-om zavítal k druhákom,
Sovičkám a tretiakom, Trpaslíkom. Nezabudol ich patrične
vyspovedať, veď chcel vedieť, ako sú na tom so všeobecným
športovým a hudobným prehľadom dnešné deti a bol veľmi
milo prekvapený, keď sa v tónoch jeho „Jailhouse Rock“
roztancovali aj deti tretieho tisícročia v ťažkej konkurencii
rapu a hip hopu.
Ôsmaci zasa s patričnou noblesou a prísnymi bezpečnostnými
opatreniami umožnili štvrtákom a tretiakom, Včeličkám,
osobné stretnutie s britským monarchom – kráľovnou
Alžbetou II. Tá tiež nedala dopustiť na svoju obľúbenú ružovú
farbu a s deťmi viedla rozhovor o domácich miláčikoch. Jej
nedávno zosnulá Willow, psík rasy corgi, bol prítomný aspoň
v podobe fotografie.
Všetky aktivity viedli žiaci výlučne v angličtine. Výber aktivít ako aj scenár akcie bol v ich réžii. Sami
tak popracovali hlavne na svojich prezentačných schopnostiach a dali mladším spolužiakom príklad,
kam to pri poctivej a systematickej práci na jazyku môžu dotiahnuť.

SVÄTÝ MIKULÁŠ
V stredu 5.12. navštívil našu školu Svätý Mikuláš a o 15:45
na námestí v parku slávnostne rozsvietil, za prítomnosti
malých aj veľkých, vianočný stromček. Na námestí prebiehali aj vianočné trhy, na ktorých sa ponúkal vianočný punč a
výrobky, ktoré vytvorili naši žiaci spoločne so svojimi učiteľmi na vianočných tvorivých dielňach. Všetkým nám bolo
veselo ...

PREDŠKOLÁCI U ŠKOLÁKOV
Dňa 16. novembra 2018 k nám zavítala
návšteva z materskej školy. Na prácu
prvákov sa prišla pozrieť trieda
predškolákov.
Najprv navštívili triedu Húseničiek- 1.H,
kde spolu so žiakmi počítali. Potom
navštívili triedu Rybičiek -1.R, kde si
aktívne vyskúšali, aké to je byť na hodine
slovenského jazyka.
Predškoláci si pre prvákov pripravili
peknú pesničku a básničku. Naši prváci
obdarili predškolákov darčekom, ktorý
vlastnoručne vyrobili. Spolu sme strávili
pekné chvíle a tešíme sa našich budúcich
prváčikov - nových kamarátov.
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Cestou k jazeru „Ice Lake“, výhľady na Annapurnu a Gangapurnu

Splnila som si sen v Himalájach
Navštíviť Himaláje už dávno nie je výsadou len skúsených horolezcov.
Himaláje ponúkajú množstvo nádherných trekov aj pre bežných turistov.
Aj preto som sa ako vášnivý turista rozhodla po rokoch snívania navštíviť tento krásny kus zeme a okúsiť život vo vyšších výškach. Mojím cieľom bolo prekročiť výšku 5400 m.n.m. a aspoň raz za život vidieť to, čo
poznám len z filmov a fotiek.
Pre svoju prvú návštevu Nepálu som si vybrala známy Annapurna okruh,
ktorý je považovaný za jeden z najkrajších trekov na svete. A musím to
len potvrdiť. Počas niekoľkodňového putovania nádhernou scenériou
uvidíte úžasné údolia, rieky, vodopády, jazerá, kopce a samozrejme to,
čo Himaláje preslávilo asi najviac – najvyššie vrcholy zeme, najznámejšie
osemtisícovky, ktoré celoročne pokrýva sneh a ľad. Sen mnohých horolezcov, no zároveň miesto, kde je už hranica medzi životom a smrťou
naozaj úzka.
Ja som začiatkom októbra tohto roku letela z Bratislavy do Kathmandu,
hlavného mesta Nepálu, s krátkym prestupom v Dubaji. Čakali ma dva
týždne putovania po úchvatnej prírode a týždeň spoznávania miestnej
kultúry.
Počas treku sme spávali v skromných ubytovaniach u domácich len vo
vlastných spacích vakoch. Domáci nám zároveň varili chutné, vždy čerstvé jedlo a čaj. Denne sme prešli priemerne 15 km, nastúpali niekoľko
stoviek výškových metrov, na chrbte sme mali len ruksaky so základnými
vecami a zvyšok nám niesli miestni nosiči – šerpovia. V partii vládla stále
skvelá nálada a príroda nám zakaždým dobíjala baterky. Tu nebol priestor na smútok a problémy. Každý tu našiel svoj kúsok šťastia. Počas dňa
panovalo príjemné jesenné počasie, postupne sa však ochladzovalo
a noci boli naozaj studené, väčšinou pod nulou. Cieľom niekoľkodňového putovania bola postupná aklimatizácia na nadmorskú výšku, kde

Pohľad na údolie a okolité kopce – Annapurna

s pribúdajúcimi metrami ubúda kyslík a ťažšie sa dýcha. Už od výšky
3000 m hrozia príznaky výškovej choroby. Nám sa našťastie choroba
zďaleka vyhla a po desiatich dňoch kráčania a stúpania úchvatnou prírodou, sme vystúpili na najvyšší bod nášho treku, do sedla Thorong La,
ktoré je s výškou 5416m najvyšším priechodným sedlom v Himalájach.
Bolo to úžasné!
Môj výškový rekord, nezabudnuteľný zážitok a to najkrajšie, čo som
v živote videla. Prechádzala som popod niekoľko známych osemtisícoviek ako Manaslu, Annapurna či Daulaghiri, ale videla aj mnoho iných
vysokých a menej známych kopcov. Okúsila som miestnu kultúru, náboženstvo, chutné jedlo a spoznala veľmi milých ľudí, ktorí napriek chudobe a nízkym hygienickým štandardom sú šťastní a spokojní. Na záver
výletu sme si zaplatili aj vyhliadkový let ponad Himaláje, počas ktorého
sme zahliadli aj najvyšší vrch našej planéty – Mt. Everest a jeho susedov
Lhotse, Makalu a iné.
(Ivana Neuvirthová)

Najvyšší bod treku – Sedlo Thorong La (5416 m.n.m.)

Voľby do orgánov samosprávy
Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy
obcí. Celkovo bolo zapísaných 2005 voličov. Volieb za zúčastnilo 769
voličov, čo prestavuje 38,35 %.
Za starostu obce Spišský Štvrtok bol zvolený Ing. Ján Greš ako nezávislý kandidát s počtom hlasov 609.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení v poradí podľa počtu
získaných hlasov:
Ľuboš Bajtoš, Ing. (468), Milan Biskup, Mgr. (458), Slávka Bajtošová (432), Peter Gaj (401), Vladimír Dunčko (386), Štefan Oravec, Ing. (351), Darina Knapíková (345), Anna Hricková, Mgr
(338), Zuzana Grešová (312)
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
Ladislav Mirga (235), Štefan Kroščen (212), Miroslav Mirga (200)
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Dňa 07.12.2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom novozvolený starosta obce Ing. Ján Greš zložil zákonom
predpísaný sľub starostu a novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Zložením sľubu boli splnené náležitosti zákona o obecnom zriadení o
vzniku funkcie starostu a poslanca, čím sa orgány obce ujali svojich funkcií na obdobie rokov 2018 – 2022.
Novozvolený starosta predniesol krátky
príhovor, v ktorom poďakoval všetkým
voličom za účasť vo voľbách a za prejavenú dôveru, zablahoželal novozvoleným
poslancom a poďakoval predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu. Vyslovil
presvedčenie, že nastávajúce štyri roky
budú rovnako zmysluplné, aktívne a plné
správnych rozhodnutí, ako tie predchádzajúce roky.
Ing. Eva Bajtošová

Klub dôchodcov v roku 2018
Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám v mene dôchodcovskej
organizácie v našej obci. Za niekoľko dní budeme vítať nový rok
2019 a tak by som Vám chcela priblížiť dianie v našej organizácii v
končiacom sa roku 2018.
V jarných mesiacoch sme sa so smútkom v srdci navždy rozlúčili sa
Silvestrom Lučivjanským a Františkom Sagulom, dobrými kamarátmi
a aktívnymi členmi nášho Klubu dôchodcov.
Naša činnosť bola rozmanitá a tak si každý člen organizácie mohol
nájsť akciu, ktorá bola pre neho zaujímavá.
Stretali sme sa pravidelne 2x v mesiaci a medzi jednotlivými stretnutiami sme organizovali návštevy divadelných predstavení Dámsky
krajčír a Predstavím Ťa oteckovi, návštevy vystúpení Džabaniny, Duo
Jamaha, Mária Mačošková či Kandráčovci. Zorganizovali sme výlet
do Litmanovej a Kúpeľov Vyšné Ružbachy, guláš na Hájenke.
V máji sme sa zúčastnili na okresnom kole športových hier seniorov
v Levoči, kde z najlepších jednotlivcov bolo vytvorené družstvo,
ktoré reprezentovalo okres Levoča na krajských hrách seniorov v
Poprade. Jeho súčasťou bola aj naša členka Mária Jadutová. V krajskom turnaji v bowlingu okres Levoča reprezentoval Ján Jadut, ktorý
sa stal víťazom okresného kola.
Súťaž vo varení gulášu O putovný pohár predsedu OO JDS v Levoči
sa konala v septembri a náš guláš skončil na 2. mieste.
Využili sme ponuku z KO JDS Prešov na rehabilitačno-rekreačný
pobyt pre dvoch členov našej organizácie v kúpeľoch Dudince.
Brigádami sme pomáhali obci v starostlivosti o kvetinové záhony v
centre obce. V Základnej škole sme vypomohli s dozorom výstavy
Slovenský ornament majstra Kostelníčka, podieľali sme sa na tvorivých dielňach pri zhotovovaní osnovy na tkanie – snovaní a príprave
vianočného pečiva na akciu Mikuláš v parku. Tkanie kobercov je
našou obľúbenou činnosťou ktorej sme sa venovali aj v tomto roku
a plánujeme v nej pokračovať naďalej.
Na Dni rodiny sme prípravou domácich koláčov a varením gulášu
vypomohli organizátorom akcie.
Naša členská základňa sa rozrastá a priestory poskytované obcou a
Základnou školou nám začínajú byť malé, ale aj napriek tomu radi
medzi nami privítame nových členov.
Doterajšiu činnosť chceme v budúcom roku obohatiť o nové aktivity z oblasti športu a zdravotníckej osvety.
Teší nás že pri realizácii našich aktivít stretávame ústretových ľudí
ktorí nám podajú pomocnú ruku práve vtedy, keď to najviac potrebujeme. Ďakujeme vedeniu Obce Spišský Štvrtok, vedeniu Základnej
školy v Spišskom Štvrtku, MO MS v Spišskom Štvrtku a predsedníctvu Urbárskej spoločnosti za dobrú spoluprácu, pomoc a podporu
pri
realizácií
našich
plánov
a aktivít pohár
v rokupredsedu
2018.
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nech každú Vašu bolesť zahoja.

Registrácia chovov ošípaných
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje, že dňa
6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EU) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom
udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice
Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat. V nej sa
uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší.
V súlade s touto právnou úpravou legislatívy EU, je povinná registrácia chovu aj v prípade chovu jedného kusa
ošípanej.
Na obecnom úrade si môžete vyzdvihnúť Žiadosť
o registráciu chovu hospodárskych zvierat, ktorú je potrebné adresovať Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
v Poprade.
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V kruhu blízkych tešte sa spolu,
až budete sadať k štedrému stolu.
Prajeme Vám pokojné a požehnané Vianočné sviatky!
Anna Oravcová, predsedníčka ZO JDS v Spišskom Štvrtku

Využili sme ponuku z KO JDS Prešov na rehabilitačno-rekreačný
pobyt pre dvoch členov našej organizácie v kúpeľoch Dudince.
Brigádami sme pomáhali obci v starostlivosti o kvetinové záhony v
centre obce. V Základnej škole sme vypomohli s dozorom výstavy
Slovenský ornament majstra Kostelníčka, podieľali sme sa na tvorivých dielňach pri zhotovovaní osnovy na tkanie – snovaní a príprave
vianočného pečiva na akciu Mikuláš v parku. Tkanie kobercov je
našou obľúbenou činnosťou, ktorej sme sa venovali aj v tomto roku
a plánujeme v nej pokračovať naďalej.
Na Dni rodiny sme prípravou domácich koláčov a varením gulášu
vypomohli organizátorom akcie.
Naša členská základňa sa rozrastá a priestory poskytované obcou a
Základnou školou nám začínajú byť malé, ale aj napriek tomu radi
medzi nami privítame nových členov.
Doterajšiu činnosť chceme v budúcom roku obohatiť o nové aktivity z oblasti športu a zdravotníckej osvety.
Teší nás, že pri realizácii našich aktivít stretávame ústretových ľudí,
ktorí nám podajú pomocnú ruku práve vtedy, keď to najviac potrebujeme. Ďakujeme vedeniu Obce Spišský Štvrtok, vedeniu Základnej
školy v Spišskom Štvrtku, MO MS v Spišskom Štvrtku a predsedníctvu Urbárskej spoločnosti za dobrú spoluprácu, pomoc a podporu
pri realizácií našich plánov a aktivít v roku 2018.

Sviatky lásky a pokoja,
nech každú Vašu bolesť zahoja.
V kruhu blízkych tešte sa spolu,
až budete sadať k štedrému stolu.
Prajeme Vám pokojné a požehnané Vianočné sviatky!
Anna Oravcová, predsedníčka ZO JDS v Spišskom Štvrtku

Hrobové miesta bez platnej nájomnej zmluvy
V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Upozorňujeme príbuzných, že prevádzkovateľ pohrebiska má právo vypovedať
nájomnú zmluvu o nájme hrobového miesta, ak mu nie je známy nájomca. Preto Obec Spišský Štvrtok v súlade s ustanovením § 22 ods. 8 zákona č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve pristúpi k zrušeniu starých hrobových miest, ktoré nie sú
predmetom nájomnej zmluvy.
Na webovej stránke obce www.spisskystvrtok.sk a na vývesnej tabuli Domu
smútku je zverejnený zoznam nezaplatených hrobových miest na zrušenie.
V prípade nezáujmu, ak sa žiadny nájomca k takémuto hrobovému miestu neprihlási v lehote 3 rokov od zverejnenia tohto oznámenia, budeme považovať
túto skutočnosť ako nezáujem o prenájom alebo zachovanie hrobového miesta
a hrobové miesto bude zrušené !
V prípade záujmu o uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto zo zoznamu,
kontaktujte správu cintorína Obec Spišský Štvrtok, p. Janku Jurčovú.
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ZZ činnosti
MOMS a
a DFS
činnosti MOMS
DFS NEZÁBUDKA
NEZÁBUDKA

„DEDIČSTVO OTCOV
ZACHOVAJ NÁM, PANE!“
Týmto citátom sa riadime aj my, MO
Matice slovenskej, DFS NEZÁBUDKA
a FSk. ŠTVRTOČAN. Po celý kalendárny
rok prezentujeme zvyky a tradície a už aj
remeslá v základnej škole, v obci a v
okolí. Začíname fašiangami a končíme
adventom a Vianocami .
Bc. Valéria Lesičková

ŠTVRTOČAN

Srdečne ďakujeme za Vašu priazeň v roku 2018. Počas tohoročných vianočných
sviatkov budeme opäť spievať v našom kostole vianočné koledy. Začíname hodinu
pred polnočnou omšou, podobne aj na 1. sviatok a 2. sviatok vianočný (hlavné
omše). Potešíme sa, ak si nás prídete vypočuť a ešte viac radosti budeme mať, ak
sa k nám spevom aj pridáte.
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Ja Vam vinšujem na totu svatu Viľiju,
žeby sce mali pokope calu famiľiju.
Naj še vam doma ľehko dyha,
žeby bul zaplaceny pľyn aj eľektrina.
Polny mrazak mesa, v ľadničke kolbasy,
žeby še zvyšilo ženom i na vlasy.
I hlopom na pifko, malu borovičku,
žeby furt ľubili svoju polovičku.
Mladym lacny uver s percentnym urokom,
urad prace obejsc zos zryhlenym krokom.
Žeby sce na vyplatu nešpivaľi žalmy,
aľe hodziľi na dovoľenky, dze rošňu ľen palmy.
A vam, co sce starše ešči dluhy vek,
žeby vas nevystrelo, kedz pridze dohodek.
Ešči vam vinšujem, jak znam po svojemu,
ustupce glupšemu, pomošce slabšemu.
Zdravia, ščesca, lasky veľo do každeho domu.
Folklórna skupina Štvrtočan

Päťročnica hokejového klubu
Akoby to bolo včera, kedy vznikla idea na znovuzrodenie hokeja v našej
obci. Za päť rokov nášho pôsobenia sa toho v našom klube aj v okolí
udialo dosť veľa. Najdôležitejším krokom bolo, že v pomerne krátkom
čase sme spoločne s inými amatérskymi mužstvami založili regionálnu
súťaž s názvom Spišská amatérska hokejová liga (SAHL) v Spišskej Novej
Vsi.
SAHL mala premiéru v sezóne 2013/2014 a dnes sa aj liga dožíva piatich
rokov svojej existencie. Počas jej krátkeho trvania sa pravidlá súťaže postupne upravovali tak, aby čo najviac pripomínali profesionálny hokej, no
zároveň, aby sa nevytratila pôvodná myšlienka založenia ligy – zahrať si
hokej pre radosť, na amatérskej úrovni. Doposiaľ sa ligy zúčastnilo už 14
družstiev, no len dve z nich stáli pri samotnom zrode ligy a figurujú v nej
doteraz – HK Spišský Štvrtok a SKV Aligators. Pevnú kostru súťaže tvoria
tiež tímy Apaches, Drinken Barons, DirectReal a HK Vydrník. V sezóne
2018/2019 má liga 7 účastníkov.
Naše družstvo v SAHL sezóne 2018/2019:
Brankári: 2 – Drobný Marcel, 29 – Gonda Kamil, 35 – Hovorka Tomáš
Jakubec Peter
Obrancovia: 4 – Jeleň Peter, 10 – Zalibera Radovan, 12 – Cvengroš
Peter, 23 – Kežmarská Barbora, 63 – Gancarčik Richard, 99 – Pavela Ľubomír
Útočníci: 18 – Fulka Tomáš, 22 – Kristian Peter, 24 – Brincko Juraj, 33 –
Ochotnický Jozef, 61 – Olejník Róbert, 71 – Bukovič Štefan, 77 – Baran
Miroslav, 80 – Dutko Denis, 89 – Petrovič Martin.
Ocenenia v SAHL:
SAHL 2013/14 - víťazi základnej časti a celkové 2. miesto
SAHL 2014/15 - víťazi súťaže
SAHL 2015/16 - 2. miesto
SAHL 2016/17 - víťazi súťaže
SAHL 2017/18 - 2. miesto

O hokej na amatérskej úrovni je v našom regióne obrovský záujem. Okolité mestá a obce sa inšpirovali a minulý rok vznikla aj Levoči súťaž
s názvom Levočská amatérska hokejová liga – LAHL. Hneď v prvej sezóne
2017/2018 do nej vletelo 11 družstiev vrátane nás. Týmto krokom sa náš
hráčsky káder ešte rozšíril a priestor dostali predovšetkým hráči, ktorí už
fyzicky nestíhajú v kvalitných zápasoch SAHL. V sezóne 2018/2019 má liga
15 účastníkov.
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Naše družstvo v LAHL sezóne 2018/2019:
Brankári: 2 – Krempaský Boris, 35 – Jakubec Peter
Obrancovia: 7 – Dutko Jozef, 8 – Kacvinský Miroslav, 26 – Lačný Peter,
31 – Kukura Jozef, 66 – Lenard Pavol, 91 – Kežmarský Jozef, 97 – Firek
Ondrej
Útočníci: 16 – Gavalir Milan, 21 – Sagula Pavol, 28 – Remiaš Marek, 78 –
Toporcer Kristián, 81 – Greš Jozef, 84 – Strcuľa Miloš, 86 – Višňovský
Martin, 92 – Pavličko Peter, 99 – Javorský Róbert.
Vytvorením ďalšej ligy s podobným zámerom vznikla zdravá konkurencia,
ktorá ženie organizátorov oboch súťaží k ich skvalitňovaniu. Vylepšuje sa
organizácia zápasov, podávanie informácií, medializácia, sponzoring a mimozápasové aktivity. Vznikajú aj exhibičné zápasy s charitatívnym účelom.
Napríklad, 22.12.2018 sa na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi koná
All-Star Game SAHL 2018, ktorého súčasťou bude charitatívna zbierka.

Náš klub úspešne reprezentuje obec Spišský Štvrtok nielen na regionálnej,
ale aj na celoštátnej a dokonca aj na medzinárodnej úrovni. Počas našej
pomerne krátkej existencie sme sa zúčastnili viacerých domácich a medzinárodných hokejových turnajov s týmito výsledkami:
Domáce turnaje:
26.12.2012 v Spišskej Novej Vsi - Spiš City Cup - 3. miesto
2.3.2013 v Rožňave - GAHL Cup - 3. miesto
5.7.2013 v Námestove - Mirad Cup - 3. miesto
9.3.2014 v Rožňave - GAHL Cup - 1. miesto (B-team) a 3. miesto (Ateam)
15.3.2014 v Gelnici - 1. miesto
Medzinárodné turnaje:
18.9.2016 v Grazi (Rakúsko) - Moose Cup - 2. miesto
16.4.2017 v Bratislave - Československý pohár amatérov - 2. miesto
9.9.2017 v Brne (Česká republika) - Roster Cup - 1. miesto
29.4.2018 v Bratislave - Československý pohár amatérov - 3. miesto

Súčasťou nášho občianskeho združenia sú aj ďalší členovia: Bajtoš Dávid,
Bielčik Ján, Dunajčan Ondrej, Franko Tomáš, Gula Tomáš, Hlavatý Erik,
Lesňák Štefan, Ondáš Marián, Petrovič Lukáš, Sagula Matej, Sanetrik Erik,
Stančák Dalibor, Staš Peter, Zalibera Matej, Zummer František.
Viac informácií o našom klube a o súťažiach nájdete na internetových
stránkach www.sahl.sk, www.lahl.sk a https://www.facebook.com/
HkSpisskyStvrtok/
Na záver sa chceme poďakovať za finančnú podporu obci Spišský Štvrtok
(dotácia z obce) a sponzorom. Poďakovanie tiež patrí našim rodičom,
priateľkám a manželkám za ich trpezlivosť a podporu.

Mgr. Tomáš Čeklovský, PhD. predseda HK Spišský Štvrtok

Spoločenská rubrika
Zneškodňovanie obsahu žúmp od 01.01.2019
Upozorňujeme obyvateľov obce, ktorí prevádzkujú žumpy na novú právnu úpravu zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Priamo v zákone je daná
povinnosť toho, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, aby zabezpečoval ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu
obce alebo orgánu štátnej vodnej správy tiež povinnosť predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Nová právna úprava § 36 ods. 4 cit. zákona určuje povinnosť subjektu,
ktorý vykonáva odvoz odpadových vôd, vydať doklad o odvoze tomu,
kto o odvoz požiadal, tiež určuje náležitosti tohto dokladu.
V čl. II. sa mení zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách tak, že sa určuje vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku, na ktorom bola povolená žumpa povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to
technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady do 31. decembra 2021.
Obec v súlade so zmenou zákona vydala Všeobecne záväzné nariadenie 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, ktoré
nadobudne účinnosť 01.01.2019. V zmysle tohto VZN :

 Vlastník žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k
ohrozovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

 Ten kto akumuluje odpadové vody v žumpe musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady.

 Odpadové vody akumulované vo vodotesných žumpách musia byť

Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok

Vážení spoluobčania, na týchto miestach sme Vás zvykli
informovať o narodených, jubilujúcich a zomrelých
obyvateľoch obce. V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov tak môžeme urobiť iba na
základe vašej žiadosti a s vašim súhlasom.
zneškodňované v čistiarňach odpadových vôd.

 Na území obce Spišský Štvrtok odvoz odpadových vôd zo žúmp vykonáva prevádzkovateľ verejnej kanalizácie – Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť a.s. Poprad a oprávnená osoba, ktorá na
vykonávanie takejto činnosti má vydané povolenie v zmysle osobitného zákona.

 Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd s
obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších
znečisťujúcich látok do verejnej kanalizácie je potrebné povolenie
orgánu štátnej vodnej správy.

 Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o
odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových
vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy,
množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz
odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

 Do žúmp a verejnej kanalizácie sa zakazuje odvádzať zrážkovú vodu.
 Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd, na pozemkoch v intraviláne a v extraviláne obce, do prícestných rigolov a do potrubí a kanálov určených na odvod dažďovej
vody.
Od 1.1.2019 už obec nebude zabezpečovať vývoz žúmp.
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