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Vážení spoluobčania.
Rok 2020 priniesol mnohé zmeny v našich životoch a rodinách, o ktorých sme na jeho začiatku ani len
netušili. Po februárových parlamentných voľbách vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. 03. 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. 03. 2020 opatrenia v
súvislosti s ochorením COVID-19. Čo to pre nás znamenalo?
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Nové opatrenia a nariadenia, na ktoré sme neboli zvyknutí a ktoré hlavne na začiatku niektorí z nás nerešpektovali a brali ich na ľahkú váhu. No s odstupom času sme získali rešpekt voči tejto chorobe a pevne
verím, že aj ochotu nastavené hygienicko - epidemiologické opatrenia dodržiavať. Aj nám sa stalo, že na
začiatku pandémie niektorí z nás prichádzali na obecný úrad nerešpektujúc tieto opatrenia, aj preto ich
naši zamestnanci museli veľmi často upozorňovať na prísne dodržiavanie stanovených opatrení. Mojim
spolupracovníkom týmto vyslovujem poďakovanie za odvedenú prácu.
Zatvorená materská škola a základná škola bola a je niečím novým pre škôlkarov, pre žiakov základnej
školy, pre rodičov samotných, ale najmä pre učiteľov, ktorí museli nájsť spôsob komunikácie a výučby v
obmedzenom režime. Vysoko oceňujem prácu riaditeliek oboch škôl a rovnako aj im vyslovujem poďakovanie za zvládnutie situácie.
Plošné testovanie 31. 10. - 1. 11. 2020 a 7. 11. - 8. 11. 2020 bolo aj pre nás niečím novým. Informácie sme
mali skôr z médií, ako od zodpovedných inštitúcií. Nakoniec sme to zvládli. Moje poďakovanie patrí riaditeľke základnej školy Mgr. Ľudmile Barlovej, zamestnancom školy a obce, ktorí sa aktívne zapojili do celoplošného testovania. Poďakovanie patrí odberovým tímom - zdravotníkom, administratívnym pracovníkom. Tieto tímy tvorili odvážni, prevažne mladí ľudia z našej obce, prípadne ich priatelia. Ďalej poďakovanie patrí dobrovoľníkom, hasičom, policajtom a v neposlednom rade aj vojakom SR. Celoplošné testovanie
sme zvládli. Teraz už je len na nás, ako budeme dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia. Nad
chorobou sme stále nevyhrali, tak si držme prsty, aby sme to spoločnými silami zvládli.
Vážení spoluobčania, napriek ťažkej situácii, v ktorej sme sa v roku 2020 ocitli, Vianoce prichádzajú. Prichádzajú do našich sŕdc, do našich rodín a my zasadneme k štedrovečerným stolom. Opäť nám zažiari tá
krásna hviezda prinášajúca svetlo a my v tichu, pokoji a s čistým srdcom privítame Ježiška.
V tomto vianočnom čase chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie.
Všetkým chcem zaželať krásne Vianoce plné pokoja a do Nového roka 2021 hlavne veľa
zdravia, šťastia, lásky a vzájomného porozumenia.
S úctou, Ing. Ján Greš, starosta
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Z verejného života v obci
Rekonštrukcia vnútorných priestorov Domu smútku

Vážení spoluobčania,

Vo februári 2020 sme inovovali vnútorné a vonkajšie ozvučenie Domu smútku. Inováciu zrealizovala firma SUNNY S spol. s.r.o VIŠŇOVÉ. Za spolupráce farského úradu sme vybrali a kúpili nový organ. Ďakujeme za pomoc, konzultácie a súčinnosť správcovi farnosti pátrovi Jozefovi pri výbere organu do Domu
smútku. Rovnako chceme poďakovať firme Jozefa Kežmarského za úpravu oltára a ambónu, podľa návrhov farského úradu.

na nasledujúcich
stranách Vás chceme
informovať o aktivitách,
ktoré obec realizovala v

Rekonštrukcia pokračovala 15. apríla vybúraním dlažby a vnútorných podláh, ktoré boli popraskané. Následne bol položený nový poterový betón v celej hlavnej hale. Po vyzretí betónu bola uložená nová dlažba
a tieto práce urobila firma Jozefa Oravca. Nový koberec v priestoroch oltára položila firma Ing. Andreánsky Pavol, Spišská Nová Ves. Tiež sme urobili rekonštrukciu osvetlenia za pomoci firmy JAES, s.r.o. Všetky ďalšie práce boli urobené našimi pracovníkmi pod vedením Štefana Bednára v máji
2020. Celkový náklad bol vo výške 24 394 eur.

roku 2020.

Údržba bytových domov

Oprava komunikácií a rigolov ciest II. a III. triedy

V sociálnych bytových domoch
na ul. Potočnej sa uskutočnila
nevyhnutná údržba a to maľovanie skríň plynomerov a oprava
komínov v priestoroch podkrovia a strechy.

Tieto rigoly sme v mesiaci marec 2020 opravili našimi zamestnancami, čím sme uchránili majetok obce, ktorým je napríklad
chodník na ulici Osloboditeľov.
Riaditeľ správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho
kraja Ing. Horváth prisľúbil ich
kompletnú opravu v roku 2021.
V mesiaci október sme ešte
zrealizovali opravu výtlkov na
ulici Družstevnej.

Oprava strechy budovy ČOV

Územný plán obce Zmeny a doplnky č. 4

Vo februári 2020 sme urobili opravu zatekajúcej strechy,
ktorá bola pokrytá kanadským šindľom. Novú strešnú
krytinu z plechu urobila firma MUREX, s.r.o. Spišská Nová Ves. Celkový náklad bol vo výške 4 561 eur.

Obecné zastupiteľstvo dňa
19. 10. 2020 uznesením 43/2020
po takmer troch rokoch prác
schválilo Zmeny a doplnky č. 4
Územného plánu obce Spišský
Štvrtok. Záväzná časť bola vyhlásená nariadením 5/2020.
Schválenie zmien a doplnkov
bolo nevyhnutné pre ďalší rozvoj
obce a jej obyvateľov.
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Ostatné aktivity
Firma Jozefa Oravca zrealizovala vo výške 980 eur
opravu schodišťa do klubovne Hasičskej zbrojnice
a opravu nevyhovujúceho vstupu do budovy kultúrneho domu.

Ing. Ján Greš, starosta obce
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Nové verejné osvetlenie na ul. Alejovej
Zber bioodpadu sme začali
11. 5. 2020 a ukončili sme
ho 9. 11. 2020. Aj v priebehu mimoriadneho stavu
obec pravidelne zabezpečovala jeho vývoz a rovnako
zabezpečovala aj kosenie
verejných priestranstiev
v celej obci.

V druhej polovici novembra sa zrealizovala výstavba verejného osvetlenia na ul. Alejovej. Dôvodom výstavby bola
dostatočná zastavanosť tejto ulice. Projekčne stavbu zastrešila firma PROKOM, s.r.o. Poprad a výstavbu realizovala na
základe výsledkov verejného obstarávanie firma Elkostav
KM, s.r.o. SMIŽANY.
Rozpočtový náklad stavby bol 23 649 eur.

Zber odpadov okolo bytoviek (koberce, práčky, pece,
sedačky, plasty a iný neporiadok) to robíme pravidelne každý mesiac napriek tomu, že dvakrát do roka
mávame zber elektrických odpadov a zber veľkoobjemového odpadu. Zavedenie separovania t.j. hlavne zber plastov v rómskej časti sa minul účinku. Preto
tvorba odpadov neúmerne rastie nie len v rómskej časti, ale celkovo v celej
obci. Na troch miestach verejného priestranstva sme upratovali stavebný odpad
od neznámeho pôvodcu. Ten sme umiestnili do kontajnera a nechali odviesť na
skládku odpadov.
Takže upratujeme, upratujeme a upratujeme - každý mesiac!

Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome
V letných mesiacoch júl / august 2020 sa uskutočnila rekonštrukcia priestorov kuchyne
v kultúrnom dome. Na základe verejnej súťaže stavebné práce realizovala firma Jozefa
Oravca a Plynstav združenie Milan Beregházy. Celkový náklad bol vo výške 27 048 eur.

Protipovodňový program v obci
Po záplavách v roku 2010 sme sa naplno zapojili do riešenia protipovodňovej situácie
v záplavovom území na ochranu obecného a súkromného majetku v časti mosta ul. Družstevnej. Pravidelne, dvakrát ročne čistíme zamestnancami obce koryto potoka, ktoré je vedome našimi občanmi z ulíc Potočnej a Mlynskej znečisťované. Keby sme to nerobili, tak pri
extrémnom daždi by sme tu mali zaplavené celé územie. Na základe našej žiadosti, ktorú
sme adresovali Slovenskému vodohospodárskemu podniku povodia Hornádu a Bodvy, bol
tento v dňoch 21. 5. až 22. 5. 2020 prečistený v problémových úsekoch Štvrtockého potoka
až po recipient ČOV. Týmto zásahom sme si zlepšili prietokové možnosti potoka a tak sme
v čase intenzívnych dažďov počas dní 10. 10. až 14. 10. 2020 už iba monitorovali povodňovú
situáciu. Chcem touto cestou poďakovať členom DHZ obce Ing. Lukášovi Soskovi a Štefanovi Neuvirthovi st. za súčinnosť pri monitorovaní potoka počas denných ale aj nočných
hodín.
Ing. Ján Greš, starosta obce

STRANA

4

Z verejného života v obci

Spišský dejepisný spolok

Myšia Hôrka - Spišské Mykény - obnova výskumu
Dňa 16. júna 2020 sa na Myšej Hôrke uskutočnilo prvé stretnutie archeológov a
pozvaných zástupcov vybraných inštitúcií pred obnovením archeologického
výskumu po 50. rokoch.
Stretnutia sa zúčastnil aj vtedajší hlavný archeológ prof. Jozef Vladár. Obec
Spišský Štvrtok, ako jeden z organizátorov tohto podujatia vyslovuje
poďakovanie nielen zúčastneným archeológom, ale aj Milanovi Javorskému predsedovi Urbárskej spoločnosti, JUDr. Pavlovi Dovalovi - konateľovi
spoločnosti Dufart s.r.o. a Ing. Vladimírovi Haniskovi, ktorí prispeli k
úspešnému začiatku a podpore ďalšieho preskúmania archeologickej lokality
Myšia Hôrka.

Starosta obce Spišský Štvrtok dňa 7. marca 2020 privítal
účastníkov zasadnutia Spišského dejepisného spolku.
Rokovanie sa konalo ešte v čase pred vyhlásením
mimoriadneho stavu. Pred samotným zasadnutím boli
prednesené prednášky o historickom vývoji našej obce.
Rokovanie bolo úspešné o čom svedčila aj účasť členov
SDS a v rámci prednášok aj prítomnosť verejnosti.

Zvlášť chcem poďakovať Mgr. Dominike Oravkinovej PhD., pracovníčke
Archeologického ústavu SAV v Nitre za odbornú prípravu lokality a usmernenie
našich pracovníkov pod vedením Štefan Bednára, ktorí boli súčinní pri vykosení
priestoru a v závere pri konzervačných prácach archeologických výkopov.

Čo nás čaká v roku 2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí dňa 07. 12. 2020 schválilo
základný nástroj finančného riadenia obce - ROZPOČET. Výška rozpočtu obce
vrátane rozpočtu škôl a školských zariadení je 3 490 290 eur.
K významným aktivitám schváleným v rozpočte obce patria:

 výstavba ul. Vysokej, na ktorú obec získala nenávratný finančný príspevok,
 výstavba ulíc Majerická a Lipová, stavebné úpravy na ul. Obrancov mieru,
 výstavba prechodového chodníka od parkoviska autobusov po autobusovú








zastávku na ul. Tatranskej - financované z projektu,
úprava verejného priestranstva na Nám. Slobody,
príprava výstavby lokality IBV Ovsisko,
technické zhodnotenie ČOV - mechanické prečistenie,
vybavenie odborných učební v základnej škole - financované z projektu,
výstavba multifunkčného ihriska - financované z projektu,
obstaranie vybavenia zrekonštruovanej kuchyne v kultúrnom dome,
vydanie monografie o obci.

Menia sa poplatky v materskej škole
Od 1. 1. 2021 dochádza k zjednoteniu mesačného príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Poplatok 10,00 eur sa platí za každé
dieťa vo veku do 5 rokov. Za dieťa zaradené do predškolskej prípravy sa poplatok
neplatí.
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Asanácia budovy
V dňoch 2. 11. - 10. 11. 2020 prebehla asanácia budovy bývalej
pekárne č. 259/1 na Námestí slobody, ktorú schválilo Obecné
zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok 26. 08. 2019 uznesením č.
49/2019. Asanácia prebehla na základe rozhodnutia Mesta Levoča č. ZI/01410/2020/MFAL, ktorým bolo povolené odstránenie stavby. Projektovú dokumentáciu na odstránenie stavby
spracovala projektová kancelária Ing. Vít Svoboda Spišská Nová
Ves. Búracie práce na základe verejného obstarávania uskutočnila firma Milanko spol. s.r.o. Spišská Nová Ves. Celkový náklad
bol 36 061 eur.

O budúcom využití priestoru po odstránenej budove rozhodne
obecné zastupiteľstvo.

Ako COVID ovplyvnil naše životy
Pandémia koronavírusu zasiahla od marca 2020
nielen náš celospoločenský a osobný život, ale
ovplyvnila aj výchovno-vzdelávací proces na všetkých
typoch škôl.
Učitelia boli zrazu postavení pred nečakanú výzvu:
zmeniť klasickú prezenčnú výučbu na dištančné
online vzdelávanie, zodpovedne pracovať cez rôzne
moderné aplikácie, používať výučbové programy, na
diaľku komunikovať so svojimi žiakmi a ich rodičmi.
Žiaci museli opustiť školské prostredie, svoje triedy,
spolužiakov a obmedziť svoje kontakty len na
neosobný spôsob komunikácie cez technické
prostriedky. Všetko bolo pre nás nové, nečakané,
neznáme.

Po júnovom návrate do škôl sme si všetci uvedomili,
aký je pre nás dôležitý kontakt, pre deti socializácia
a priateľské vzťahy, že nič nedokáže nahradiť
úprimné ľudské pohladenie, rozhovor učiteľa a žiaka
pred klasickou tabuľou, športový zápas v telocvični,
či spoločný školský výlet. To všetko sme museli
z našich školských plánov vynechať.
Ak sa raz vrátime do „starých školských
koľají“, budeme si určite viac vážiť
to, čo sme predtým považovali za
samozrejmé a prirodzené –
obyčajný ľudský život so všetkými
jeho radosťami a starosťami.

V núdzi spoznáš priateľa...
Vďaka pomoci priateľov našej školy z Teach for Slovakia v prvej vlne
pandémie mohla byť škola nápomocná žiakom zapožičaním mobilného
telefónu, ak sa im pokazilo zariadenie, pomocou ktorého sa prihlasovali
na online vyučovanie alebo v prípade, že žiak nevlastnil žiadne zariadenie, ktoré by mu to umožnilo.
Aj touto cestou chceme v mene našich žiakov poďakovať TEACH FOR SLOVAKIA.

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

Letná škola 2020
Ani zaťažkávacia jar nezabránila tomu, aby sa v našej škole cez letné prázdniny
uskutočnila Letná škola 2020. V termíne od 10. - 14. augusta 2020 sa dobrovoľne
prišlo učiť celkovo 23 žiakov. V letnej škole si mohli žiaci druhého stupňa nielen
„oprášiť“ vedomosti, no najmä zažiť, že získavať vedomosti sa dá aj inak ako
memorovaním. Vedomostné aktivity formou rôznych kvízov, súťaží, hlavolamov a
náučného chodníka sa striedali s pohybovo-športovými aktivitami. Veľmi obľúbeným
bol stolný tenis počas prestávok. Nakoľko počas letnej školy bolo nádherné letné
počasie, mohli sme viacero aktivít realizovať aj v exteriéri školy.

V novom školskom roku prajeme všetkým žiakom veľa úspechov a dobré výsledky.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mgr. Ľudmila Barlová

Letný tábor
Aj napriek pandemickým opatreniam, ktorým sme sa
prispôsobili, sa cez letné prázdniny v spolupráci ŠKD
a CVČ uskutočnil Denný letný tábor od 13.7. –
17.7.2020, v počte 43 žiakov a 4 pedagogických zamestnancov. Vlastným autobusom sme navštívili a spoznali
nádherné miesta nášho krásneho Slovenska: Kvantárium
na Hrebienku, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, kaštieľ
Betliar, Rozprávkový les pri Strečne, hradohranie
a maľovanie vlastného hlineného hrnčeka na Spišskom
hrade, Eko centrum Sosna v Družstevnej pri Hornáde.
Každý deň bol bohatý na zážitky a poznatky.
Nie nadarmo sa vraví:
Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť.

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
Naša škola je už druhý rok zapojená do projektu
"Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".
Prostredníctvom neho sú nám k dispozícii
pedagogickí asistenti, sociálny a špeciálny pedagóg,
ktorí pomáhajú žiakom aktívne sa začleniť do procesu
vyučovania, dosahovať lepšie výchovno-vzdelávacie
výsledky a utvárať pozitívnejšiu klímu v triedach.
V dopoludňajších hodinách pravidelne vykonávajú
pedagogický dozor na chodbách a vzhľadom na pandémiu
COVID-19 asistujú pri rannom filtri pred vstupom do priestorov školy. Taktiež posilňujú
dozor pri WC a v jedálni, ďalej dohliadajú na presun žiakov medzi triedami. Počas
vyučovacích hodín spolupracujú s učiteľmi, napomáhajú žiakom rozvíjať schopnosti
a zručnosti pri praktických úlohách, usmerňujú ich pri písomných prácach. Zisťujú úroveň osvojeného učiva a nedostatky dopĺňajú. Pripravujú
a realizujú osvetovú činnosť pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, plnia úlohy prosociálneho správania, prevencie sociálno-patologických javov
a intervencie v oblasti korekcií správania žiakov. Spolupracujú so špeciálnym pedagógom pri hľadaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom.
Učiteľom vypomáhajú pri rôznych školských akciách. V popoludňajších hodinách sú nápomocní pri doučovaní
žiakov. V momentálnej situácii však dopĺňajú činnosť v Školskej družiny, kde je vzhľadom na pandémiu
vytvorených 8 samostatných skupín, pričom až 5 skupín vedú spomínaní zamestnanci.

Jeseň v Školskej družine
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Jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobia. Pripomíname si krásu
jesennej prírody, farieb, chuti ovocia. Októbrové popoludnia
v našom školskom klube boli plné nápadov a radosti. Strihalo sa,
lepilo, aranžovalo. Neodmysliteľnou súčasťou pri našom tvorení
boli gaštany a opadané listy. Vyrábali sme krásne jesenné stromy,
ježkov, pozdravy starým rodičom. Pripomenuli sme si aj Deň
stromov, kde sme navštívili najstarší strom v našej obci. Využili
sme aj pekné slnečné lúče na hry na školskom dvore. Vďaka
všetkým šikovný rukám sme mohli v jednotlivých oddeleniach
vytvoriť farebnú jesennú výzdobu.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mgr. Ľudmila Barlová

Tretiaci v Škole v prírode
V nádhernom tichom horskom prostredí nad
mestom Bojnice sa v dňoch 28. 9. – 2. 10. 2020
zúčastnili žiaci 3.H a 3.R dlho očakávanej
„Školy v prírode.“ Ubytovali sme sa v hoteli
Hlboké, kde už boli pre nás pripravené útulné
izby. Vrhli sme sa na program, ktorý si pre nás
pripravili animátori Kysel a Jajo. Rozdelili sme
sa do tímov a vyrobili si vlajky, ktoré nás
charakterizovali.

ranná tanečná rozcvička, kde sme
získali energiu na celý deň.
Doobeda sme plnili učebný plán
z matematiky a slovenského jazyka.
Keďže nám počasie prialo a málo
nám pršalo, väčšinu času sme trávili
vonku. Nechýbala samozrejme aj
turistická vychádzka na neďalekú
vyhliadkovú vežu, na ktorej sme
Celý pobyt sme od rána do večera plnili spoznávali okolie a vychutnávali si
množstvo úloh. Začiatkom každého dňa bola čaro prírody.
Najobľúbenejší bol popoludňajší
program, ktorý bol motivačný, tvorivý, náučný
a zábavný. Aktivity mali rôzne
zameranie. Medzi zábavné a pohybové hry
patrili Živé čísla, Maxi drak, Ľudské človeče,
Rómeo a Júlia, Vtáčie hniezda... Samozrejme
sme si zahrali aj basketbal, futbal, frisby ale aj
rôzne naháňačky.

obdarovaní tričkom, šiltovkou,
diplomom a náramkom.

krásnym

Cestou domov sme sa zastavili pri Bojnickom
zámku a navštívili sme zvieratká v ZOO.

Poďakovanie za školu v prírode patrí pani
učiteľkám Mgr. Lucii Hrušovskej, Mgr. Miriam
Oravcovej a našej milej pani zdravotníčke Mgr.
Dni utekali veľmi rýchlo. Posledný večer bolo Ivete Grešovej, ktorá nám ošetrovala malé
vyhodnotenie družstiev a rozlúčková diskotéka ranky, ku ktorým sme prišli pri rôznych
s úžasnými animátormi. Všetci sme boli súťažiach.

Veľká vec sa podarila !
Dvor základnej školy zdobí nový altánok.
Touto cestou chceme poďakovať za finančnú podporu Nadácii VÚB,
Obci Spišský Štvrtok a OZ ZRPŠ pri ZŠ Spišský Štvrtok a všetkým, ktorí
priložili ruku k dielu bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Osobitne
ďakujeme za osobný vklad piatim Jožkom - Hovančik, Greš, Janščák,
Hricko, Ondirko, Davidovi Slaninovi, Branislavovi Bajtošovi, pánovi
školníkovi Jánovi Gibalovi, pánovi učiteľovi Vladovi Žilkovi, Vladovi
Borskému, ktorý tento projekt koordinoval, ich vzácnym polovičkám, že
boli ochotné ukrojiť rodine zo spoločne strávených chvíľ; rodičom našich
žiakov a všetkým tým, ktorí akokoľvek pomohli pri práci s našim
altánkom.
Veľká vďaka! Bez Vás by sme tento projekt nedotiahli do
úspešného konca.
Pevne dúfame, že altánok spestrí žiakom a učiteľom vyučovací proces a
rovnako bude naplno využitý i pri voľnočasových aktivitách. Veríme, že
sa naplní hlavná myšlienka, ktorá stála za vznikom tohto diela - užívajme
si tento nový priestor na školskom dvore SPOLOČNE, spoločne ako
obec - rodičia, starí rodičia, obyvatelia obce, žiaci a učitelia, mladí či starí; stretávajme sa v ňom; budujme si silnú komunitu; zapájajme sa do
chodu školy; prepájajme generácie; udržujme naše tradície pri živote; odovzdávajme si životné múdrosti a búrajme predsudky. Nech nám
k tomuto všetkému náš nový, spoločný altánok dopomôže!

STRANA

7

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mgr. Ľudmila Barlová
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Dobré ráno, slnko vstalo,
do okienka zaspievalo.
„Vstávaj malá Anička, vstávaj malý Miško,
do škôlky sa ponáhľaj je to veru blízko.“
V škôlke máme kamarátov,
žiadne slzy pre plač, vieme sa vždy pekne
správať a povedať prepáč.
Vzácne sú tie chvíle, pre nás veľmi milé,
keď detská radosť rozžiari
všetky srdcia v chotári.

Zo života našich najmenších
SEPTEMBER



,,V zdravom tele, zdravý duch“,
vraví každý športovec. Radosť,
odhodlanie a záujem o šport
bolo vidieť v každej triede pri
jesennom športovom súťažení.



,,Domček, domček, kto bude
v tebe bývať?“ pýtali sa deti,
keď spolu s učiteľkami vyrábali
domček pre hmyz.

OKTÓBER



Ovocie

a

zelenina

majú byť základnou
súčasťou zdravého jedálnička.
Uistili sa o tom aj deti pri
spoznávan í a ochutnávaní
rôznych pokladov z našej
záhrady.



Pri púšťaní šarkanov sa deti
presvedčili o tom, že jednoduchá
hra dokáže vyčariť veľa zábavy.

NOVEMBER



Prostredníctvom ,,Týždňa plného farieb“ si deti užili

DECEMBER

veľa zábavy pri spoznávaní farebného sveta.



Dňa 4. 12. 2020 navštívil materskú školu sv. Mikuláš. Deti mu
zaspievali peknú pesničku: ,,Mikulášku, dobrý strýčku modlím sa
Ti modlitbičku. Zlož tú svoju plnú tašku, daj nám svojich darov
trošku. Kus koláča makového, či koníka medového veď Ty sv.
Mikuláš veľa dobrých darov máš.“





si ochorenie COVID-19 našlo aj nás a zmarilo naše plány na
decembrové aktivity. Neuchránili sme sa a od 8. 12. 2020 sme
v karanténe. Veríme, že ju úspešne zvládneme a opäť sa
stretneme s našimi deťmi a rodičmi. Zároveň chceme
poďakovať za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických
opatrení.

Les v sebe skrýva množstvo tajomstiev, ktoré sa deti snažili zachytiť
prostredníctvom výtvarných aktivít.



Deti spolu s učiteľkami oslávili Deň materských škôl, ktorý bol plný
radosti, tanca a hier.
Biely sneh, na okne kvety mrazivé,
všetky deti už túžia po zime.
So zimou Vianoce prichádzajú,
radosť do detských očí prinášajú.
Prežite ich v kruhu blízkych duší,
nech láska a spokojnosť zo všetkých srší.

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

A potom sa to stalo... Napriek dodržiavaniu všetkých opatrení



O obnovení prevádzky MŠ Vás budeme informovať.

Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku
praje kolektív Materskej školy v Spišskom Štvrtku.

Rok 2020 z pohľadu hasičov
Koniec roka máme už za rohom, a preto prišiel čas
zhodnotiť si rok 2020, ktorý bol v mnohých
smeroch iný, ako predošlé roky.
Že bude iný, sa ukázalo už v jeho prvých mesiacoch,
keď sa zo sveta ozývali správy o novom víruse, ktorý
sa síce nejaký čas Slovensku vyhýbal, ale začiatkom
marca prekročil aj naše hranice. Pomaly sa všetko
zatváralo, stretávanie sa a šport sa odmlčali a nejaký
čas nikto netušil, čo bude ďalej. Čoskoro sa však
ukázalo, že novú sezónu neodštartujeme tak, ako
sme na to boli zvyknutí.
Ešte v polovici februára sme stihli zorganizovať
výročnú schôdzu, kde sme zhodnotili úspešnú
sezónu 2019, ktorá sa pre naše tímy niesla
v majstrovskom duchu. Toto posedenie bolo na dlhý
čas našim posledným zhromaždením.
Keď všade navôkol vládla pandémia a karanténa, asi
nikto netušil, že môže prísť ešte niečo horšie. Dúfali
sme, že táto choroba sa nám všetkým vyhne a svet
sa čoskoro vráti do normálu. Avšak práve v období,
keď sme sa obávali, čo prinesie budúcnosť, prišla pre
DHZ obrovská rana a strata. Vážna dopravná
autonehoda, na následky ktorej nás tragicky opustil
náš člen, priateľ, výborný prúdar a úžasný človek
a otec Tomáš Javorský. Napriek situácii, ktorá vonku
vládla sa nám podarilo s ním rozlúčiť aspoň v úzkom
kruhu a odprevadiť ho na večný odpočinok
s poctou, ktorá mu patrí. Ja osobne musím
vyzdvihnúť súdržnosť a dobré srdcia našich členov,
ktorí sa aj v tejto situácii zachovali ako rodina
a snažili sa pomôcť Tomášovej rodinke, ako sa len
dalo. Aj toto nám pripomenulo, aký je život krehký
a vzácny.

Aj ďalšie mesiace sa ešte niesli v duchu
bezpečnostných opatrení a naši členovia sa podieľali
aj na dezinfekcii verejných priestranstiev – škola,
škôlka, autobusové zastávky, obecný úrad a park.
Pomohli tak zamedziť šíreniu sa vírusu.
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Športový duch v našom tele sa už
nevedel dočkať prvých súťaží,
ktoré nás čakali v
dvoch
obľúbených ligách. Tie úspešne
odštartovali už v júli. Mali sme tú
česť, že sme mohli hostiť hneď
prvé
kolo
kvalitnej
Východoslovenskej superligy spolu
so súťažou o pohár starostu našej
obce. Tento deň dopadol na
výbornú a s ohľ adom n a
bezpečnostné opatrenia sa nám
p odaril o pripraviť výborné
podmienky a vytvoriť skvelú
atmosféru. Táto liga sa síce nestihla dobehnúť do úplného konca, ale naše žienky vyhrali všetky
zorganizované kolá a potvrdili tak svoju stále výbornú formu a odniesli si víťazstvo v celej lige.
Veľmi nás teší, že tento rok sa zostavilo aj nové družstvo dorasteniek, ktoré celé leto poctivo
trénovalo. Veľkou motiváciou pre nich bola aj prvá súťaž, na ktorú sme ich zobrali. Tá sa
konala v Spišskom Hrušove a baby predviedli kvalitný útok, ktorý ich dostal na piate miesto. Ak
to takto pôjde ďalej, majú dievčatá pred sebou sľubné roky plné nových výziev. Ak sa situácia
vo svete upokojí a epidemiologická kríza bude zažehnaná, práve budúci rok bude ponúkať
možnosť postúpiť na majstrovstvá Slovenska, čo pre naše ženy bude znamenať obhájenie titulu
a budeme sa snažiť, aby si tam chuť postupu mohli vychutnať aj nové dorastenky.

V septembri sa šiesti naši členovia zúčastnili
výcviku vo vojenskom výcvikovom stredisku
Lešť. Je veľmi dôležité, aby sme sa neustále
vzdelávali, získavali nové skúsenosti a zručnosti. Na výcviku sa naučili pracovať s technikou,
obsluhovať stroje a vyskúšali si niekoľko simulovaných situácií, ktoré ich pripravili na reálne
situácie, s ktorými sa môžu stretnúť.
September tiež prial aj svadbám a dve naše
členky si povedali pred oltárom svoje áno. A kto
chce našu členku za manželku mať, musí našu
bránu prekonať. Je to už tradícia, že v tento
krásny deň sa poskladáme a pred kostolom
postavíme bránu, aby ženích o nevestu trošku
zabojoval.

Počas júna sa situácia pomaly stabilizovala, opatrenia
sa uvoľňovali a júl priniesol už prvé verejné aktivity
a brigádu v požiarnej zbrojnici, kde sme sa pustili do
upratovania priestorov a opravy výzbroje a výstroje.
Vírus však nezabránil vrtochom počasia a situáciám,
pri ktorých je pomoc hasičov nevyhnutná. Až 5x sme
boli Krajským operačným strediskom HaZZ
povolaní na hasenie požiaru trávy v katastrálnom
území našej obce. Týmto by som chcela apelovať na
všetkých občanov o zvýšenú opatrnosť pri
manipulácii s ohňom v otvorenom priestore, hlavne
počas suchých dní.
Keď sucho vystriedali výdatné dažde, ktoré spôsobili
nemalé škody na celom Slovensku, naši hasiči
monitorovali povodňovú situáciu v obci a v jednom
rodinnom dome bolo nevyhnutné odčerpávať vodu
z pivnice a studne.

Druhá vlna koronavírusu, ktorá odštartovala
v septembri, priniesla aj novinky v podobe
celoplošného testovania, ktoré sa konalo
začiatkom novembra v dvoch kolách. V našej
obci boli zriadené tri odberné miesta, v ktorých
pomáhalo viacero dobrovoľníkov a medzi nimi
aj ôsmi naši členovia, ktorí dohliadali na hladký
priebeh testovania a zabezpečili kompletnú
dezinfekciu všetkých priestorov pred, po
a počas testovania.
Len pár dní na to nás zamestnala aj vytopená požiarna zbrojnica. Prasknutá rúra v priestoroch,
kde sa nachádza aj zbrojnica spôsobila za jeden víkend nemalé škody a niekoľko dní trvalo,
kým sa naše priestory vrátili ako tak do pôvodného stavu. Pričinili sa o to ochotní členovia,
ktorí sa dennodenne striedali, strážili, upratovali a sušili, čo sa dalo.
Ako som spomínala už v úvode, tento rok bol iný a priniesol veľa nových, nečakaných situácii,
ktoré nás v mnohých smeroch preverili a posunuli. Rok 2020 nás naučil ešte viac si vážiť svoj
život, svoje zdravie a čas, ktorý máme. Museli sme spomaliť, zmeniť svoje fungovanie a naučiť
sa žiť ešte zodpovednejšie.
Prajeme Vám, aby ste prežili krásne a pokojné sviatky v kruhu svojich blízkych
a úspešný krok do nového roku 2021, ktorý už dúfam prinesie viac pozitívnych
správ.

Za DHZ Spišský Štvrtok Mgr. Ivana Neuvirthová
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Štvrtockí dôchodcovia bilancujú

Prichádza koniec roka 2020, prichádza čas
hodnotiť.

No a zase zaúradovala korona. A
tak sedíme doma, posielame si
cez mobily povzbudzujúce správy,
voláme si a čakáme na lepšie
správy v telke, aby sme sa mohli
rozbehnúť za našimi aktivitami.
Veď už by sme vlastne teraz mali
nachystané vianočné pečivo s
deťmi ZŠ v tvorivých dielňach.
Chystali by sme okresnú
„Kapustnicu“, na ktorej by sme
privítali asi 120 členov zo šiestich
základných organizácii ...

Naše rady sa zase rozrástli, aj keď dve naše
členky tohto roku odišli od nás už navždy.
Ostali po nich prázdne miesta zostali
spomienky. Milka Guzová a pani Šurcová
nezabudneme na Vás!
Tento rok bol pre nás všetkých rokom, ktorý
budeme mať natrvalo v našej pamäti. A pritom
začínal tak sľubne...

A tak prišiel advent v tichosti a s
ním prichádza nádej. Nádej, že
varili guláš, ktorý sme spojili s krátkou korona skončí čoskoro; nádej, že my a naši
turistikou v rokline Veľkého Sokola.
blízky to prežijeme v zdraví. Veď, keď sa
zamyslíme, naraz zistíme, že nádej je tá
najväčšia hnacia sila v našich životoch a našou
najväčšou nádejou je tá nádej, ktorú v štedrý
večer objavíme pod stromčekom v jasličkách.
My sme ho privítali v priestoroch Kultúrneho
domu, na silvestrovskom posedení s
kapustnicou.
Plánovali sme na rok 2020 bohatú činnosť a už
v januári sme sa zúčastnili veľmi populárneho
estrádneho predstavenia Džaby 8 v Levoči.

Všetkým nám želám, aby nás nádej neopúšťala,
aby sme si ju nedali vziať a aby sme urobili
všetko preto, aby nádej ostala medzi nami
navždy.

Koncom januára sme si na výročnej členskej
schôdzi zvolili staronový výbor našej základnej
organizácie. V ďalšom štvorročnom období nás
povedú ako predsedníčka Anna Oravcová,
podpredsedníčky Mária Novotná a Mária
Majcherová a hospodárka Mária Jadutová.
Ešte sme stihli fašiangové posedenie prežiť vo
veľmi dobrej atmosfére, ktorú nám spríjemnili
aj členovia detskej folklórnej skupiny
„Nezábudka“ s pásmom „Posledny Fašang a Počas letných mesiacov sme sa intenzívne
venovali tkaniu kobercov v našej dielničke v
Pochovavaňe basy“. A potom to prišlo ...
Základnej škole. Zúčastnili sme sa okresnej
... prišla korona a nastala prvá etapa zastavenia
akcie v penzióne Hubert v Levoči. Bola to
Za dôchodcovskú organizáciu Vám prajem
všetkých našich činností.
okresná súťaž vo varení guláša o Pohár
Až v júni sme sa trocha nadýchli a dovolili si predsedu Okresnej organizácie JDS v Levoči a požehnané a milostiplné Vianočné sviatky
prežité v zdraví v kruhu svojich blízkych.
organizovať naše stretnutia, ktoré boli dovtedy Okresné športové hry seniorov.
Anna Oravcová predsedníčka ZO JDS
prerušené. Na Jána sme v urbárskej Hájenke

Aj s našou obcou už môžete komunikovať cez mobilnú aplikáciu
Čokoľvek potrebné si môžete vybaviť v našej obci aj bez nutnosti, aby ste nás
museli fyzicky na úrade navštíviť. Bez ohľadu na to, či potrebujete podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti, zaregistrovať si psa, či požiadať o zbernú
nádobu na komunálny odpad, všetko môžete urobiť online cez mobil vďaka
aplikácii mID.

Elektronické
dokumenty
je
možné
cez
aplikáciu priamo
nielen odosielať,
ich
aj
Naša obec totiž využíva IS DCOM, ktorý občanom zapojených samospráv ale
prijímať
ponúka túto aplikáciu pre smartfóny zadarmo. Vďaka tomu môžete aj vy
komunikovať s obecným úradom a riešiť svoju agendu elektronicky aj bez prostredníctvom osobnej zóny v IS DCOM.
toho, aby ste mali aktivovanú schránku na portáli slovensko.sk. mID totiž mID je k dispozícii na zariadeniach s operačným systémom Android a iOS a je
dokáže elektronický občiansky preukaz nahradiť v dvoch rozhodujúcich publikovaná v ich aplikačných obchodoch Google Play a App Store.
rovinách: nielen pri prihlasovaní sa používateľa do systému, ale aj pri V obchodoch ju nájdete pod názvom mID Slovensko. Ak chcete o nej a jej
podpisovaní digitálnych formulárov. Aplikáciu stačí aktivovať a následne už službách vedieť viac, navštívte portál www.vybavzmobilu.sk. Sledovať
autentifikácia používateľa prebieha buď nasnímaním QR kódu a zadaním PIN môžete aj Facebook stránku a YouTube kanál pod názvom mID – tvoje
na telefóne, alebo sa všetko udeje automaticky priamo v mobilnom prostredí. mobilné ID, kde sa taktiež dozviete praktické informácie.
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku
sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát vo svojej
viac ako storočnej histórii bude integrované a plne elektronické.
Projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa začal svojou prvou fázou
1.6.2020 sčítaním domov a bytov. Sčítanie domov a bytov potrvá do 12.2.2021
a plynule naň nadväzuje sčítanie obyvateľov. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia
domova a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút.

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa
Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má
v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača,
tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na
webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.
V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú
môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni asistenti. Na požiadanie budú
k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich
doma. Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia
vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA / PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná
ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred
zneužitím.
Sčítanie prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických,
sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach
obyvateľov a ich bývaní.

Celoplošné testovanie na COVID-19
V dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020 sa aj v našej obci
uskutočnilo prvé kolo celoplošného testovania obyvateľstva
antigénovými testami na COVID-19. Zriadené boli tri odberné
miesta - jedno v kultúrnom dome a dve v základnej škole. Personálne obsadenie odberových miest zdravotníkmi, administratívnymi pracovníkmi a
dobrovoľníkmi zabezpečila obec. Testovania prebiehali vonku, aby sa minimalizovala
možnosť nákazy medzi jednotlivcami. Podľa evidencie obyvateľstva sa malo prísť
otestovať 2196 osôb. V prvom kole bolo otestovaných celkom 1616 osôb, z nich
malo pozitívny výsledok 52 osôb, z toho v CSS n.o. bolo pozitívne testovaných
28 osôb (20 klientov a 8 zamestnancov). Pozitívne testy tvorili 3,2 % zo všetkých
vykonaných testov. V druhom kole v dňoch 07.11.- 08.11.2020 bolo otestovaných
celkom 1519 osôb, z nich malo pozitívny výsledok 14 osôb. Pozitívne testy tvorili 0,9
% zo všetkých vykonaných testov.
Poďakovanie patrí zdravotníkom,
administratívnym pracovníkom, dobrovoľníkom, zamestnancom obce,
policajtom, vojakom a všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli
k úspešnému zvládnutiu celoplošného
testovania v našej obci.
V r. 2021 nás čaká ďalšie testovanie a
to testovanie žiakov, rodičov a učiteľov pre nástupom do školy.
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Zvýšenie poplatku za komunálny odpad - Triediť odpad sa oplatí ! Výzva daňovníkom
Obec Spišský Štvrtok oznamuje obyvateľom obce, že
prijatím VZN 8/2020, 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 2021 zvyšuje
poplatok za komunálny odpad na sumu 0,0599 € za
osobu a deň, t. j. 21,86 € za osobu a rok.. Oproti
roku 2020 sa poplatok zvyšuje o 2,67 €.
K zvýšeniu poplatku došlo z dôvodu zvýšenia
celkových nákladov za odvoz a uloženie odpadov
najmä v dôsledku zvýšenia poplatkov za uloženie
odpadov na skládke, ale aj z dôvodu neustáleho
zvyšovania množstva komunálnych odpadov.

Tiesňové linky

V porovnaní s r. 2016 sa množstvo odpadu
v tonách zvýšilo o 27 %, v eurách o 52 % .
Jediným prostriedkom, ako znížiť poplatok odvoz a
zneškodnenie komunálneho odpadu je znížiť jeho
množstvo dôsledným separovaním.
Zber vytriedených zložiek
komunálnych odpadov - plasty,
kovy, tetrapak, sklo a papier je
bezplatný. V roku 2021 sa zavádza
zber ďalšej zložky odpadov a to
zber biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov.

158 polícia
150 hasiči / volať v prípade požiarov, 112 integrovaný záchranný systém /
volať, ak treba zásah záchranárov,
dopravných nehôd
hasičov, policajtov, európske číslo
155 zdravotná záchranná služba / volať
tiesňového volania
pri náhlych zmenách zdravia, strate
Poruchy
PLYN
0850 111 727
vedomia, bezvedomí, problémoch
0800 123 332
s dýchaním, so srdcom, pri infarkte, ELEKTRÁRNE
053 446 1735
otrave,
popáleninách,
úrazoch, VODÁRNE
053 415 5216
krvácaní

Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok

Obec Spišský Štvrtok ako správca daní
a poplatkov upozorňuje občanov –
daňovníkov, ktorí do dnešného dňa
nezaplatili dane a poplatky v zmysle
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, aby
si túto zákonom stanovenú povinnosť
splnili v čo najkratšom čase a to buď
zaplatením v pokladni obecného úradu
alebo úhradou na bankový účet obce
a tak sa vyhli prípadným sankciám.
Obec je zo zákona povinná vyrubiť
sankčný úrok daňovníkovi, ak daň
priznanú v daňovom priznaní nezaplatí
v stanovenom termíne a vymáhať ju
podľa daňového exekučného konania.
Na webovej stránke obce je zverejnený
zoznam
daňových
dlžníkov
k
31.12.2019. Zoznam sa bude k
31.12.2020 aktualizovať.

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.
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