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Studená vodička, farebné vajíčka,
koláčik makový, korbáčik vŕbový.
Dobrej šunky, mnoho vajec,
k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka,
k tomu veľa zdravíčka.

Vážení spoluobčania.
Jar, je iba krátke slovo, ktoré v sebe skrýva čaro znovuzrodenia a začiatok niečoho
nového. Dlhá zima, ktorá začala prvým snehom už na konci novembra vytrvala až do
polovice marca. Perinbaba nám nadelila dostatok snehu a mráz vymaľoval naše okná
ľadovými kvetmi.
Predsa len, i keď pomaly, prichádza túžobne očakávaná jar. Prvé teplé lúče slnka
zohrievajú a prebúdzajú prírodu zo zimného spánku k životu. Zakladá sa podstata novej
úrody a nového života, všetko živé sa dáva do pohybu. Nielen príroda, aj ľudia akoby
vyzlečením teplých kožuchov zvliekli zo seba pochmúrnu náladu, sú viac usmievaví, veselší
a snáď aj šťastnejší.
Slávnostným zavŕšením jarného obdobia je Veľká noc.
Štyridsaťdňový pôst je časom na rozjímanie o večnom kolobehu života, je časom na očistu
tela a duše. My kresťania slávime svoj najväčší sviatok. Pripomíname si umučenie, smrť a
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Uchovávajme si tento kresťanský odkaz Veľkej noci v našich
srdciach. Kolobeh života je večný, preto buďme k sebe dobrí, milí, priateľskí, otvorení a
ústretoví.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám želajú poslanci obecného zastupiteľstva,
pracovníci obecného úradu a starosta obce.
Ing. Ján Greš, starosta obce.
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Z verejného života v obci
Vážení spoluobčania.
V našom minuloročnom informačným občasníku sme Vás informovali o aktivitách verejného
života obce v roku 2017 a teraz
pokračujeme v ich mapovaní
za priebeh mesiacov január až
marec 2018.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome.
Rok 2018 sme začali rekonštrukciou sociálnych priestorov v Kultúrnom dome. Priestory toaliet prešli
kompletnou obnovou, ktorá spočívala vo výmene nefunkčného kanalizačného potrubia za nové, vo
výmene zárubní a dverí, v oprave omietok, v položení nových obkladov a dlažieb, vo výmene sanitárnych zariadení a nakoniec vo vymaľovaní týchto priestorov. Búracie práce sme začali 3. januára 2018
s našimi dvomi pracovníkmi. Od 8. januára nastúpila firma pána Jozefa Oravca, ktorá stavebné práce
zrealizovala v dohodnutom termíne do
2. februára 2018. Čiastočnú rekonštrukciu elektroinštalácie urobila firma
UNI elektro, s.r.o. zo Smižian. Rekonštrukciu prívodu vody a montáž sanitárnych zariadení zase firma Milan Beregházy – Plynstav združenie. Týmto sa
nám podarilo skultúrniť časť vnútorných priestorov Kultúrneho domu.
Chceme tiež poďakovať pracovníkom
pošty za ústretovosť a trpezlivosť počas tejto náročnej rekonštrukcie.

Výstavba novej infraštruktúry

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

V mesiaci február 2018 sme začali s výstavbou kanalizácie v novej
IBV Ovsisko, stavebný objekt SO 06/2 - v celkovom náklade
37 685,96 eura (t.j. 300 m splaškovej kanalizácie a 163 m kanalizačných prípojok). Táto trasa je potrebná pre napojenie na už existujúcu kanalizáciu v lokalite Kremňa. Týmto budeme môcť odkanalizovať už obývané rodinné domy na ulici Javorovej a v lokalite Iliašovská cesta. Čo znamená, že v stavebnom objekte Iliašovská cesta SO
06/1 - na Majerickej, Lipovej a Javorovej ulici vybudujeme 792 m
splaškovej kanalizácie a 352 metrov kanalizačných prípojok
v celkovom náklade 90 202,94 eur. Súčasne s výstavbou kanalizácie
bude vybudovaný nový vodovod v stavebnom objekte SO 05/1 na
ulici Javorovej a ulici Agátovej v celkovom náklade 48 406,27 eur.
Všetky stavby realizuje vysúťažená firma ARPROG, a.s. Poprad.
Keďže výstavba je náročná a jej ukončenie predpokladáme v mesiaci
máj 2018, chceme Vás týmto požiadať o pochopenie a ústretovosť
počas realizácie stavebných prác.

Ing. Ján Greš, starosta obce
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Čo nového v základnej škole?

2017/2018

Tvorivé dielne a putovná výstava
V pondelok 5. marca 2018 bola
v priestoroch našej školy sprístupnená putovná výstava, ktorá mapuje bohatú tvorbu nebohého majstra Štefana Leonarda Kostelníčka,
rodáka zo Spišskej Starej Vsi.
Kurátorkou vernisáže a tvorivých
dielní pre 2. stupeň a školský klub
detí bola PhDr. Gabriela Čiasnohová, celoživotný fanúšik slovenského folklórneho ornamentu
a nadšenkyňa majstrovej tvorby.
Žiaci sa počas teoretickej časti tvorivých dielní mali možnosť
zoznámiť so životom autora a technikou tvorby rastlinných, zvieracích a geometrických ornamentov priamo z majstrovej publikácie Slovenská ornamentika. V praktickej časti boli žiaci postavení
pred výzvu vymaľovať predlohu pohľadnice s veľkonočným motívom buď podľa autorovej farebnej predlohy alebo bolo farebné
spracovanie výlučne v ich réžii. Žiaci školského klubu sa popasovali s farebným stvárnením tvarovo jednoduchších prvkov: ľalie,
kohútika alebo motýľa.

Základná škola Školská 255/6, Spišský Štvrtok
Súkromné etnografické múzeum HUMNO
Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej, Miestny
odbor Matice slovenskej, Spišský Štvrtok
srdečne pozývajú na putovnú výstavu

Slovenský ornament majstra Kostelníčka
Výstava spojená s možnosťou kúpy drobností
s ornamentálnou tematikou je prístupná do 20. apríla 2018 každý piatok (15:00 – 17:30) a nedeľu (14:00 – 17:00).
Všetci ste srdečne pozvaní.

73. výročie oslobodenia obce
26. januára 2018 si žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy v Spišskom
Štvrtku pripomenuli 73. výročie oslobodenia obce Červenou armádou.
Na pôde Integrovanej školskej knižnice privítali členov organizácie
protifašistického odboja pánov Štefana Bajtoša, Blažeja Lesňáka
a Jozefa Šarišského, ktorí svojím pútavým a zaujímavým rozprávaním
priblížili žiakom a vyučujúcim udalosti z oslobodenia obce a jej okolia.
Žiaci sa dozvedeli pre nich doposiaľ neznáme fakty z vojnového obdobia. Stretnutie bolo pre všetkých obohacujúce a podnetné, žiaci si
uvedomili, že aj v dnešnej dobe je potrebné neustále si pripomínať,
kto priniesol najväčšie obete pre náš pokojný život v mieri a slobode.
Po besede sa všetci účastníci presunuli k pamätnej tabuli na obecnom
úrade, kde úctu osloboditeľom vzdali básňou a položením kvetov.
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Zo života našich najmenších

ár
Janu

4. ročník škôlkarského plesu –
Ďakujeme veľmi pekne za každú
pomoc, ktorou sme mohli deťom
spríjemniť a ozvláštniť priebeh
tejto obľúbenej akcie!
Mobilné planetárium – hravou a
zábavnou formou sa deti vzdelávali v oblasti astronómie a prírodných vied. Mobilné planetárium sa ukázalo ako vynikajúca didaktická pomôcka. A navyše sme pri pozeraní rozprávky mohli pohodlne ležať.
Lyžiarsky výcvik – predškoláci sa zúčastnili lyžiarskeho
kurzu v Levočskej doline.
Počasie nám prialo a tak sme
zažili veľa zábavy, naučili
sme sa lyžovať a spoznali
nových kamarátov.

od 1.5. 2018 do 31. 5. 2018

Pozývame Vás na vystúpenie
ku Dňu matiek.
Kultúrny dom
13.05.2018 o 15.00 hod.
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Pozvánka na divadlo
Tárajko a Popletajka spolu s kamarátmi z rozprávok
pricestujú k nám do Spišského Štvrtka, len aby našli
začarovanú kamarátku Pandu Vandu.
Predstavenie bude plné zábavných situácii, pesničiek
a tancov, ale najmä nových kamarátov z rozprávok,
ktoré poznajú všetky deti.
Detičky s rodičmi pozývame na predstavenie s názvom „Z rozprávky do rozprávky“, ktoré sa bude
konať

Karneval – 8.2.2018 sa v jedálni
MŠ zišli rôzne masky zo všetkých tried, aby sa zabavili na
karnevale. Deti sa poriadne vytancovali, v súťažení si zmerali
sily a aj niečo sladké vyhrali.
Policajti v MŠ – „Prišli nás zatknúť policajti?“ pýtali sa deti, keď uvideli
pred MŠ zastaviť policajné auto do ktorého si mohli aj sadnúť a popozerať
si ho zblízka. Príslušníci policajného zboru nám porozprávali o ich náročnej
práci. Mohli sme si vyskúšať nepriestrelnú vestu a fúkať do alkohol testeru.
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18. mája 2018 o 17.00 hod.
v sále Kultúrneho domu v Spišskom Štvrtku.

Vajíčko červené, vajíčko zelené,
dnes každé vajíčko je pekne sfarbené.
Kdeže tie vajíčka odtiene vzali,
keď farbu hnedú len spočiatku mali?

Veľkonočné
tvorivé
dielne – v mesiaci marec
nás svojou prítomnosťou
potešili
mamičky
a babičky našich detí.
Spoločne
si
vyrobili
krásne jarné dekorácie,
ktorými sme ozdobili
priestory našej MŠ. Toto stretnutie je pre nás
už tradíciou.

Možno dnes sliepočky farbičky zjedli,
možno kurz výtvarný v kuríne viedli.
Možno slniečko má takú moc,
vajíčka farbí vždy na Veľkú noc.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje kolektív
Materskej školy v Spišskom Štvrtku.
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR
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Z verejného života v obci - pokračovanie
Výstavba vodovodu IBV ŠIROKÉ
Projekt sa realizuje pod názvom Rozšírenie IBV v obci
Spišský Štvrtok - lokality Iliašovská cesta, Ovsisko,
Kremňa a Široké. Hodnota investície vrátane NFP
(95%) je 38 161,16 eur.
O začiatku výstavby vodovodu v časti IBV Široké sme
Vás už informovali v minuloročnom čísle Štvrtockého
kuriéra. Práce na jeho výstavbe boli ukončené
v mesiaci február 2018. V mesiaci marec prebehla
kontrola staveniska po dobudovaní zhotoviteľom a
následne boli začaté práce súvisiace s kolaudáciou
stavby.

Upozorňujeme vlastníkov rodinných domov
v stavbou dotknutej lokalite, že napojenie na
nový verejný vodovod a zriadenie vodovodných prípojok bude možné až po skolaudovaní stavby, o čom Vás budeme informovať.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Rekonštrukcia Materskej školy

Čo nás ešte čaká ?

Zateplenie budovy Hasičskej zbrojnice
Obec na základe výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského
a záchranného zboru SR po podaní žiadosti o NFP získala z rezortu
Ministerstva vnútra dotáciu vo výške 30 000 Eur na zateplenie
budovy Hasičskej zbrojnice. Okrem zateplenia a novej fasády budú
vymenené garážové brány za sekčné.
Týmto krokom vynovíme a skrášlime ďalšiu obecnú budovu.

Obec Spišský Štvrtok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19,
Operačný program Kvalita životného prostredia požiadala
o schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s
názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Spišskom Štvrtku. Slovenská inovačná
a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán overila
splnenie podmienok a dospela k záveru, že naša žiadosť splnila
podmienky poskytnutia príspevku, tak ako bolo stanovené vo výzve. Na základe rozhodnutia zo dňa 19. marca 2018 sme získali
nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 439 039,82 Eur.
Po získaní tohto príspevku nás čaká veľa práce, ale o to radostnejšej. Budova prejde rozsiahlou rekonštrukciou vo vnútri, aj zvonku.

Rekonštrukcia šatne futbalového ihriska
Slovenský futbalový zväz vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti o získanie
finančného príspevku v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry. Obec Spišský Štvrtok sa zapojila do tejto výzvy
a bola zaradená medzi úspešných žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z II. etapy projektu SFZ v celkovej výške poskytnutej
dotácie 15 000 eur.
Aj táto obecná budova si zaslúži po toľkých rokoch našu pozornosť a v rámci
celkovej modernizácie futbalového ihriska.
Ing. Ján Greš, starosta obce
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Spoločenská rubrika / január - marec
NAŠE RADY ROZŠÍRILI
Bobáková Rebeka
Čonková Sofia
Dolinská Vivien
Gaj Michal
Lačný Dárius
Lačný Miloš
Michlíková Bianka
Mirgová Stella
Staš Ján

OPUSTILI NÁS
Javorská Mária
Kroščenová Anna
Lučivjanský Silvester
Skokanová Mária
Klimková Mária

JUBILANTI
80 rokov
Albín Gontkovič
Ladislav Kováč
Mária Stašová
75 rokov
Mária Dunčková
František Sagula
70 rokov
František Bajtoš
Dezider Mirga
60 rokov
Ladislav Bajtoš
Ján Greš, Ing.
Mária Javorská
Dušan Mirga
Darina Mirgová
Anton Novotný
Štefan Novotný
Štefan Roth, Mgr.
Mária Sagulová
Mária Vernarská

SPOLU

Muži

Ženy

2547

1252

1295

Narodení

35

19

16

Zosnulí

21

10

11

Prisťahovaní

20

9

11

Odsťahovaní

34

18

16

Počet obyvateľov

Najstarší obyvateľ
Štefan Toporcer
Priemerný vek

37,34 rokov

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.

Zber odpadov

Podporné pohrebné združenie na Slovensku
Ústredie Betliar, Zlatá 134, 049 21 Betliar
Odbočka č. 195 Spišský Štvrtok

Veľkoobjemový odpad
Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční 23. a 24. apríla 2018.
Do veľkoobjemového odpadu je možné dávať predmety, ktoré pre
ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý
nábytok, sanita, koberce, matrace a pod.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné 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. Prosíme
občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.
Touto akciou obec Spišský Štvrtok, v snahe zabrániť vzniku divokých
skládok, umožňuje občanom zbaviť sa odpadu legálne a zdarma, bez
rizika sankčného postihu.
Veríme, že túto možnosť využijete a prispejete k zvýšeniu čistoty
obce, skrášľovaniu životného prostredia, čo by nemalo byť ľahostajné
žiadnemu občanovi.

Biologicky rozložiteľný odpad
O začiatku zberu biologicky rozložiteľného odpadu vrátane drevného
odpadu z orezov stromov a kríkov zo záhrad Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky obce.

Nebezpečný odpad a elektroodpad
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu sa uskutoční v týždni
od 09. do 13. apríla 2018.
Nebezpečný odpad a elektroodpad sa bude odoberať za kultúrnym
domom v uvedených dňoch v čase:
pondelok - štvrtok od 8:00 do 17:00 hod.
piatok
od 8:00 do 12:00 hod.
Opotrebované pneumatiky sa nezbierajú.

Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok

94 rokov

Vážení spoluobčania, Podporné pohrebné združenie (PPZ) vzniklo
v zložitých spoločenských pomeroch v roku 1928 v Betliari. Cieľom
a programom združenia zakotvenom v programových stanovách je vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný
pohreb zosnulého. V súčasnosti má Združenie v 214 odbočkách vyše
50 000 členov. K 01.01.2018 má Odbočka č. 195 v Spišskom Štvrtku 39
členov. Hlavným poslaním ustanovizne je vzájomná podpora členov,
pomoc pri organizovaní dôstojného pohrebu zosnulého člena a poskytovanie finančnej pomoci.
Podmienky pre vznik členstva: Členom PPZ sa môže stať občan vo
veku 18 – 55 rokov. Jednorazové zápisné je odstupňované podľa veku
nových členov a činí:

 0,00 Eur
 5,00 Eur
 10,00 Eur

pre členov vo veku od 18 do 35 rokov
pre členov vo veku nad 35 rokov do 45 rokov

pre členov vo veku nad 45 rokov do 55 rokov veku.
Výšku základného ročného členského príspevku stanovuje Správna rada
PPZ. Pre súčasné obdobie je stanovená 15,00 Eur / rok.
Na túto základnú sadzbu sa vzťahuje výška finančnej pomoci takto:






145,00 Eur
220,00 Eur
295,00 Eur

ak bol zomrelý členom od 1 roka do 5 rokov.
ak bol zomrelý členom do 10 rokov,
ak bol zomrelý členom do 15 rokov,

420,00 Eur
ak bol zomrelý členom viac ako 15 rokov.
Noví členovia majú možnosť voľby platenia viacnásobnej výšky členských
príspevkov. Napríklad dvojnásobok: 2 x 15,00 Eur = 30,00 Eur, čim sa
automaticky zdvojnásobí výška finančnej pomoci zo základnej sadzby
(napr. z 220,00 Eur na 440,00 Eur).
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: www.ppzbetliar.sk, alebo
Vám ich poskytnú funkcionári našej odbočky:
Ján Jadut, predseda odbočky a Jaroslav Bajtoš, pokladník
na telefónnom čísle: 053/4598357; 0908 544 405.
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tel.: 053/4598532, e-mail: podatelna@spisskystvrtok.sk , www.spisskystvrtok.sk . Príspevky nie sú honorované, rukopisy
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