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Vážení spoluobčania.
Končí sa nám ďalší rok, nastal čas bilancovania a hodnotenia. Rok 2021 bol rokom pokračovania pandemických opatrení súvisiacich s ochorením COVID 19. Ešte stále sme všetci
v strehu, dávame si pozor, dodržiavame nariadené opatrenia, sme ohľaduplní voči ostatným, no napriek tomu táto choroba je tu neustále. Pevne verím, že spoločne sa nám ju
podarí pokoriť.

Čas plynie ďalej a Vianoce s Novým rokom nezadržateľne prichádzajú. Opäť spoločne
zasadneme k štedrovečerným stolom a s čistým srdcom privítame Ježiška. Opäť nám zažiari tá prekrásna hviezda prinášajúca svetlo. Symbolika svetla sa pre nás stáva svetlom
života. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom pokoja, porozumenia a lásky. Vianoce sú sviatkom rodiny, útulného domova, voňavého ihličia, radosti a spoločne prežitých
chvíľ, ktoré sú tým najkrajším darčekom, aký si navzájom môžeme dať. Zaspomínajme na
svojich blízkych, ktorí sú ďaleko od domova, ale aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale
stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vám zaželal vo svojom mene, v mene zamestnancov obecného úradu a v mene poslancov obecného zastupiteľstva, radostné a pokojné
prežitie Vianočných sviatkov a veľa šťastia v Novom roku. Chcem pozdraviť aj našich
chorých spoluobčanov a zaželať im skoré uzdravenie.
S úctou, Ing. Ján Greš, starosta
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Z verejného života v obci

Vážení spoluobčania,
na nasledujúcich stranách Vás
chceme informovať
o aktivitách, ktoré obec
realizovala v roku 2021.

Oslobodenie obce
V januári sme oslávili 76. výročie oslobodenia našej obce položením venca
k pamätnej tabuli.

Zimná údržba a čistenie verejných priestranstiev
Náročné zimné obdobie sme úspešne zvládli a zabezpečili sme
plynulé čistenie chodníkov a obecných ciest, začo patrí pochvala
našim zamestnancom.
Pevne verím, že ani prichádzajúca zima nás nijako neprekvapí.

Jarné upratovanie
Už tradične v jarných mesiacoch, ale aj v priebehu roka - neustále
čistíme verejné priestory, ako sú rigoly okolo ciest, medze, ale aj
nelegálne uložený odpad v rámci celého katastra.
Stále sa nájdu odvážlivci, ktorí vyvezú odpad do lesa a hroblí napriek
tomu, že rok čo rok pristavujeme kontajnery na likvidáciu komunálneho odpadu, že zabezpečujeme triedenie odpadu a zabezpečujeme
pravidelný vývoz odpadu v dvojtýždňových cykloch. Sme teda nútení pristúpiť k inštalácii fotopascí na
kolízne miesta, aby sme zistili, kto nám nepomáha, ale úmyselne poškodzuje životné prostredie.
Verím, že nám všetkým záleží, aby sme žili v čistom priestore.
Teda urobme preto všetko.

Maľovanie hracích prvkov v exteriéri MŠ

Multifunkčné ihrisko

Každý rok v auguste robíme s našimi zamestnancami pravidelnú V júli sme začali s výstavbou multifunkčného ihriska. Z Pôdohospodárskej
údržbu hracích prvkov a príslušenstva v exteriéri Materskej školy. platobnej agentúry SR sme získali NFP vo výške 83 754,94 eur. Celkové
náklady na vybudovanie tohoto nového športového stánku boli vo výške
96 194,27 eur.
Na školskom dvore sme postavili športovisko, ktoré bude slúžiť nielen
našim žiakom, ale aj širokej športovej verejnosti našej obce.
Touto cestou chcem poďakovať firme B komplet s.r.o. za dodržanie termínov výstavby a kvalitne odvedenú prácu.
Pevne verím, že tento športový priestor budeme spoločne nielen využívať,
ale aj spoločne chrániť a zveľaďovať.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Ing. Ján Greš, starosta obce

Z verejného života v obci
Dopravné značenie na ulici Školskej
Tak, ako sme sľúbili ešte do začiatku školského
roka 2021/2022 v mesiaci august sme osadili
dopravné značenie na ulici Školskej.
Projekt dopravného značenia spracoval projektant oprávnený projektovať dopravné stavby Ing.
Žák a po vydaní rozhodnutia sme pristúpili
k osadeniu dopravného značenia.
Všetci dobre vieme, že sa to udialo kvôli nezodpovedným vodičom – rodičom, ktorí najmä
v ranných hodinách upchávali ulicu Školskú
a svojim konaním ohrozovali ďalšie deti, prichádzajúce do školy.
Náklady na vybudovanie dopravného značenia
boli 764,84 eur. Musíme poznamenať, že po
osadení dopravného značenia sa situácia zlepšila.
My však neustále tento priestor monitorujeme
a prípadne zhoršenie stavu už budeme riešiť
plne za účasti dopravnej polície.
Preto Vás vyzývame na rešpektovanie
zákazu vjazdu do ulice.
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Rekonštrukcia schodov a oporného múru Hasičská zbrojnica
Spišský Štvrtok
Obec v októbri pristúpila k realizácií projektu podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant Ing.
Arch. Pavel Petrík.
Projekt realizovala firma Milanko, spol.
s.r.o. Spišská Nová Ves.
Staré schody boli už v havarijnom stave
a podesta pred vstupom do priestorov Zdravotného
strediska nespĺňala bezpečnostné normy. Celé schodište bolo prebudované a zabezpečené novým zábradlím.
Rovnako po zbúraní starého oporného múru bol vybudovaný nový a to z palisád v priamom smere so schodišťom, čím došlo aj k rozšíreniu prístupového chodníka, ktorý je taktiež úplne nový.
Celková výška použitých finančných prostriedkov bola
29 062,83 eur.

Rozšírenie kanalizácie ulica Poľná
Doručenú písomnú žiadosť občanov ulice Partizánska prerokovalo obecné zastupiteľstvo obce
a uznesením č. 14/2021 schválilo rozšírenie kanalizácie na ulici Poľná.
Predĺžením kanalizačnej siete sa napojili ďalšie
štyri rodinné domy, ktoré sa nemohli dopojiť na
kanalizáciu vybudovanú ešte v roku 2009. Týmto
sa dosiahlo zvýšenie komfortu bývania občanov
v danej lokalite.
Celkové náklady na vybudovanie kanalizácie boli vo
výške 16 514,98 eur. Stavbu v októbri zrealizovala
vysúťažená firma ARPROG, a.s. Poprad.

Rozšírenie kanalizácie IBV Široké
V októbri 2021 sme podľa schválenej projektovej dokumentácie v lokalite IBV Široké vybudovali nové vetvy splaškovej kanalizácie ulíc
Tehelná a Stavbárska.
Stavbu realizovala vysúťažená firma ARPROG,
a.s. Poprad. Celkové
náklady na vybudovanie
kanalizácie boli vo
výške 44 929,30 eur.
Po skolaudovaní stavby
sa tak budú môcť pripojiť na kanalizáciu
občania už bývajúci v
novopostavených rodinných domoch lokality Široké.
Ing. Ján Greš, starosta obce
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Z verejného života v obci

Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci
Spišský Štvrtok - ulica Vysoká
Projekt, ktorý bol schválený Ministerstvom vnútra SR v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.
Jeho realizácia sa zdržala pre proces kontroly verejného obstarávania zo
strany kontrolného orgánu MV SR. Po získaní súhlasu sme začali s rekonštrukciou ulice Vysoká odovzdaním staveniska vysúťaženej firme ERIGOM,
s.r.o. Bratislava v polovici mesiaca september 2021.
Na rekonštrukciu boli použité dotačné prostriedky vo výške 82 298,58 eur.
Celkové náklady na rekonštrukciu ulice Vysoká boli vo výške 82 997,97 eur.
Dielo bolo stavebne ukončené 19.11.2021.

Prechodový chodník autobusovej zastávky
a parkoviska v obci Spišský Štvrtok
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

S výstavbou prechodového chodníka sa začalo 30. 11. 2021. Na
výstavbu chodníka sa použili dotačné prostriedky poskytnuté
Ministerstvom investícií regionálneho rozvoja a informatizácie
SR vo výške 19 198,80 eur.
Chodník sa stavebne ukončí v decembri 2021.

Čo nás čaká v roku 2022

Miestny poplatok za rozvoj

Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí dňa 06. 12. 2021 schválilo
základný nástroj finančného riadenia obce - ROZPOČET. Výška rozpočtu obce
vrátane rozpočtu škôl a školských zariadení je 3 580 861 eur v členení:

Od 1.1.2022 vstupuje do platnosti VZN 7/2021 o miestnom
poplatku za rozvoj. Predmetom poplatku je pozemná stavba na
území obce uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba, v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby
pred jej dokončením, v právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Príjmy:
Bežné

Výdavky:
2 809 861 €

Bežné

Kapitálové

182 000 €

Kapitálové

Finančné operácie

589 000 €

Finančné operácie

SPOLU

3 580 861 €

SPOLU

2 809 861 €
741 000 €
30 000 €
3 580 861 €

K významným aktivitám schváleným v rozpočte obce patria najmä aktivity, ktoré
sa nepodarilo zrealizovať v roku 2021, ale aj nové aktivity:
 výstavba ulíc Majerická a Lipová, stavebné úpravy na ul. Obrancov mieru,
 úprava verejného priestranstva na Nám. Slobody,
 výstavba NN siete a príprava lokality IBV Ovsisko,
 technické zhodnotenie ČOV,
 výstavba stojísk na odpad - ul. Potočná,
 oprava interiéru šatní na ihrisku,
 oprava ďalšieho úseku cesty do Mečedeloviec,
 vydanie monografie o obci.

Predmetom poplatku za rozvoj je taká stavba, ktorej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej
časti stavby.
Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2, pričom sa za podlahovú
plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.
Základ poplatku sa znižuje o 60 m2.
Sadzby poplatku sú:
pre stavby na bývanie

10 €

pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

20 €

 zavádza sa množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre fyzické

pre priemyselné stavby a stavby využívané na
skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

20 €



pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, stavby využívané na skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so
zárobkovou činnosťou

20 €

ostatné stavby

20 €

Čo sa mení od 01.01.2022



osoby a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť a označovanie nádob QR kódmi (VZN 5/2021),
určuje sa jednotná sadzba poplatku vo výške 0,017857 € za jeden liter alebo
dm3 komunálnych odpadov pre občanov a podnikateľov; sadzba za drobný
stavebný odpad bez obsahu škodlivín pre občanov vo výške 0,070 € / kg
(VZN 6/2021),
Zavádza sa miestny poplatok za rozvoj (VZN 7/2021).

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Ing. Ján Greš, starosta obce

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Na Slovensku prvýkrát v histórii došlo k zmene
spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa
uskutočnilo integrované sčítanie, ktoré bolo založené
na kombinácií údajov z administratívnych zdrojov
a údajov získaných od obyvateľov.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
prebehlo výlučne elektronicky, prostredníctvom
viacerých kanálov pre sčítanie.
Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahovali
zisťované údaje bola polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 1. januára 2021.
Doba sčítania domov a bytov : od 1. júna 2020 do 12.
februára 2021
Doba sčítania obyvateľov : od 15. februára do 31.
marca 2021
Asistované sčítanie : od 3. mája do 13. júna 2021
Sčítanie obyvateľov bolo plne elektronické, absolútne
bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítali sami
v pohodlí domova, prostredníctvom elektronického
formulára.
Pre tých obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami
z dôvodu, že nemali prístup na internet, nemali
počítač, tablet alebo sa nevedeli elektronicky sčítať,
bolo určené asistované sčítanie. Jedná sa o asistovanú
formu sčítania, pri ktorej na zabezpečenie svojej

STRANA

povinnosti sčítať sa obyvateľovi pomôže mobilný alebo
stacionárny asistent.
Obecný úrad zriadil kontaktné miesto v budove
obecného úradu, kde bola k dispozícii technika a
stacionárny asistent. Obyvateľ si mohol vyžiadať
pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu
stacionárny asistent poskytol počítač, aby sa mohol
sčítať sám. Ak sa obyvateľ nemohol dostaviť na
kontaktné miesto, mohol si
k sebe domov,
prostredníctvom obecného úradu, objednať
mobilného asistenta, a ten ho navštívil s tabletom
doma, kde ho sčítal.
Obyvatelia v Centre sociálnych služieb Spišský Štvrtok
sa sčítavali sami za pomoci stacionárneho asistenta
priamo v zariadení. Sčítalo sa 83 obyvateľov.
V časti obce Spišský Štvrtok Mečedelovciach sa sčítalo
24 obyvateľov z celkového počtu 27.
Výsledky sčítania SODB 2021 v našej obci :
Počet obývaných bytov:
630
Samosčítanie obyvateľov:
2082
Asistované sčítanie:
408
Spolu:
2490
Spolu z celkového počtu obyvateľov:
93%
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COVID 19 naďalej ovplyvňuje naše životy
Vzdelávanie žiakov v školskom roku 2020/2021
výrazne poznačila pandémia COVID-19 a tým sa
výučba aj na našej škole musela od októbra 2020
zmeniť hlavne pre žiakov 2. stupňa, ktorí pracovali
formou dištančného vzdelávania až do apríla 2021.
Na 1. stupni bolo vzdelávanie prevažne prezenčnou
formou podľa platných nariadení ministerstva.
Vďaka pripravenosti učiteľov bola zmenená klasická

prezenčná výučbu na dištančné online vzdelávanie
bez akýchkoľvek problémov, nakoľko tento digitálny
spôsob výučby už im nebol neznámy. Dokázali
pracovať zodpovedne, používali rôzne programy a
online komunikovali so svojimi žiakmi a ich rodičmi.
Týmto patrí veľké poďakovanie všetkým učiteľom
a samozrejme aj rodičom, ktorí boli v tejto
netradičnej výučbe súčinní.

Medzinárodný projekt INSCHOOL

Na Slovensku odštartoval aj v školskom roku 2020/2021 ďalší ročník medzinárodného
projektu inkluzívneho vzdelávania INSCHOOL, ktorého súčasťou bola už po
druhýkrát aj naša škola.
Realizátorom projektu je Rada Európy spolu s Európskou komisiou v rámci
medzinárodného kontextu 5 krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko
a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Projekt Inschool bol
zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania. Podstatou projektu bolo
implementovať počas výchovno-vzdelávacieho procesu metodiku Indexu inklúzie,
napomáhať lepšiemu začleneniu všetkých detí do škôl, podporovať zdravé prostredie
a klímu školy.
Vďaka tomuto projektu sa u nás zorganizovalo niekoľko zaujímavých
aktivít:
1. Zdravá výživa.
2. Bylinková záhrada, vyvýšený záhon.
3. Stavanie mája.
4. Športové aktivity.
Ak bude možnosť pokračovať v tomto projekte aj v ďalšom ročníku, určite
sa s radosťou zapojíme, pretože obohatíme kultúrne , estetické a environmentálne
myslenie a cítenie na našej škole. ĎAKUJEME!

STRANA
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mgr. Romana Bajtošová

Deň narcisov- súťaž o najväčší narcis

Mesiac úcty k starším

Tento rok vyhlásila Liga proti rakovine súťaž
o najväčší narcis.

Október patrí nielen jeseni v kolobehu prírody, ale aj jeseni
v kolobehu ľudského života. Krásu dozrievania ľudského
života si pripomenuli aj deti z ŠKD.
Úcta by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou
nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší
ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne
skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.
Ako poďakovanie za všetko, čo ich starí rodičia naučili, čo
im odovzdali a za ich veľkú lásku a obetavú prácu deti z
každého oddelenia svojim starým rodičom pripravili
vlastnoručne vyrobené darčeky.

Deti nezabudli ani na starších z Jednoty
dôchodcov Spišský Štvrtok. V jedno
októbrové popoludnie do ŠKD zavítali milé
babičky a deti ich obdarovali darčekmi a
krásnymi básničkami. Opätovali im to
vľúdnymi úsmevmi a porozprávali zaujímavé
príbehy zo svojho života, ktoré deti
počúvali so zatajeným dychom.
Ďakujeme im.

Aj naši žiaci sa zapojili do súťaže. Rozhodli sa
ho namaľovať na cestu v areáli školy. Pri
maľovaní sa vystriedali všetky oddelenia ŠKD.
Ani sa nenazdali a 100 ks žltej kriedy sa minulo
raz–dva. Deti si ale poradili, kvet dokreslili iným
odtieňom žltej.
Každý pridal ruku k dielu, a výsledok? Narcis
meral 14 m a 10 cm.
Druhý narcis vytvorili žiaci zo štvrtého
oddelenia ŠKD. Meral 3,10 m. Bol zhotovený
z kúskov polystyrénu, baliaceho a krepového
papiera. Krášlil aj nástenku pri školskej jedálni.

Šiestaci na geocachingu

Počas zemepisnej vychádzky na krúžku Hravá geografia sa žiaci 6.T oboznámili
s geocachingom. Podarilo sa im objaviť 2 kešky – skrýše.
Jednu objavili v Spišskom Štvrtku a druhú v Mečedelovciach, z čoho mali obrovskú
radosť. Zároveň si obzreli slnečné kolektory, ktoré vyrábajú elektrinu zo slnka
a tým šetria prírodu. K príjemne strávenému popoludniu prispelo aj pekné počasie
a chutná zmrzlina.
STRANA
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mgr. Romana Bajtošová
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Zo života našich najmenších
SEPTEMBER



Moje zážitky z prázdnin deti svoje zážitky z prázdnin
predstavili vo výtvarných
prácach. Kreativita
a tvorivosť nemala hraníc.
Len málokto by čakal toľko
skvelých príbehov, ktoré sa
skrývali za ich kresbami.



Náučný chodník ,,Hýb sa“
- ,Hýb sa, hýb sa no tak
nehanbi sa. Hýb sa a úsmev
vždy maj“. Takto znelo heslo
športovo – náučnej aktivity,
ktorej cieľom bolo
nasmerovať deti k láske
k športu a pohybu.

NOVEMBER



Šarkaniáda

Jesenné počasie bolo ako stvorené
šarkanov, ktorí sa radi bláznia na
oblohe. Deti si pri tom užili veľa
zábavy a nechýbal ani šťastný
detský smiech.

OKTÓBER



Jedna vločka, druhá vločka
pani Zima žmúri očká.
Sánky si hneď osedláme,
do škôlky sa ponáhľame.
Na dvore nás sniežik zláka,
postavíme snehuliaka.
Košieľku má snehuliačik
čistučkú a bielu,
nos má z mrkvy, oči z uhlia,
miesto ruky metlu.
Na hlavu mu hrniec dáme,
všetko sa v nás zrazu láme.
Deti a ten snehuliak,
prekrásni sú veru tak.

Legovňa na návšteve



,,Staviam, staviaš, staviame a radi
si pomáhame“. Deti za pomoci
lektoriek z Legovne, ktorá sídli
v Poprade dokázali skonštruovať
prekrásne stavby.



Turistická
vychádzka
Príroda v sebe skrýva
množstvo pokladov. Je
len na nás koľko
z nich objavíme. Počas
turistickej vychádzky
v blízkom okolí deti
vnímali krásu prírody.
Čas strávený v nej
využili na rôzne hry.

Sokoliari

Deti sa veľmi tešili zo vzácnej
návštevy, ktorá zavítala do našej
materskej školy. Stretnutie
s týmito dravcami v nich vyvolalo
nezabudnuteľné zážitky.



Krabica plna lásky

Koľko lásky a dobra sa zmestí do
jednej krabice? Deti so svojimi
rodičmi, ale aj učiteľkami vytvorili
krásne dary pre seniorov. PRETOŽE DOBRÝCH SKUTKOV NIKDY
NIE JE DOSŤ.

DECEMBER



Sv. Mikuláš v materskej škole

Dňa 6. 12. 2021 navštívil materskú školu sv. Mikuláš, ktorý deťom
prinesie všakovaké prekvapenia.

Nech čaro Vianoc hreje a nech šťastie stále praje.
Nech dobre zdravie slúži, veď každý si ho zaslúži.
Krásne Vianoce v kruhu rodiny
a šťastný krok do Nového roka
praje kolektív Materskej školy v Spišskom Štvrtku.
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš.
Povedz mi Mikuláš čo v tom vreci máš.
Pre dobrú Aničku cukrovú paničku
a pre zlého Jožka korbáč a paličku.



Vianočný program

Deti si spolu s učiteľkami pripravujú vianočné vystúpenie, ktoré sa
prostredníctvom videa dostane až k rodičom. Natáčanie programu
bude prebiehať v priestore materskej školy. Nenechajte si ujsť
jedinečný zážitok z vystúpenia.

Majsterky Slovenska v Hasičskom športe
Blížia sa sviatky lásky a pokoja a koniec ďalšieho roka, ktorý priniesol do
našich životov veľa zmien. Preto nastal čas zhodnotiť si uplynulý rok
2021, ktorý bol taktiež poznamenaný pandémiou.
Aj keď sme všetci dúfali, že s príchodom nového roku sa situácia zmení,
trvalo ešte nejaký čas, kým sa dianie okolo nás zlepšilo. Zatváranie
kultúry, športu, lockdowny či iné zákazy trvali aj prvé mesiace tohto roku
a už vtedy sme vedeli, že aj táto sezóna bude iná, hlavne neistá.
Tieto prvé mesiace sa ešte niesli v duchu bezpečnostných opatrení a naši
členovia sa podieľali na dezinfekcii verejných priestranstiev – škola,
škôlka, autobusové zastávky, obecný úrad a park a pomohli tak zamedziť
šíreniu vírusu. Okrem toho sa zaviedlo pravidelné testovanie, ktoré sa
u nás v obci konalo každý víkend a my sme tam pravidelne vypomáhali
s organizáciou a zabezpečovali sme hladký priebeh.
S príchodom jari a postupným uvoľňovaním opatrení prišli aj prvé verejné
aktivity a brigády na požiarnej zbrojnici, kde sme sa pustili do upratovania
priestorov a opravy výzbroje a výstroje. Naše vozidlo Iveco Daily
a povodňový vozík prešli aj kontrolou na HaZz v Levoči. Zároveň jeden
náš člen Jozef Hricko absolvoval v Levoči školenie veliteľa.
Nebol to však len vírus, s ktorým sme museli bojovať. Dvakrát sme boli
Prešovským samosprávnym krajom povolaní na hasenie požiaru. Prvý
veľký požiar haly v Spišských Tomášovciach sa udial dňa 25. apríla, kde
zasahovalo niekoľko desiatok profesionálov a dobrovoľníkov (z toho
štyria naši členovia) a druhý požiar zasiahol dňa 15. júla senník u rodiny
Javorskej (zúčastnili sa šiesti naši členovia).
Na utuženie tímového ducha, ale aj v rámci fyzickej prípravy sa časť tímu
stretla a vystúpila na krásny kopec v Nízkych Tatrách – Kráľová Hoľa.
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bude, no nakoniec sa to len o niekoľko týždňov celé posunulo
a odštartovala sa veľká príprava.
Dňa 19.9. sa v Dúbrave konalo okresné kolo, na ktorom sa naši muži aj
ženy prebojovali na Krajské kolo v Kežmarku, ktoré sa konalo dňa 2.10.
Naša príprava priniesla ovocie a oba naše tímy sa prebojovali aj na
celoslovenské kolo do Galanty, ktoré sa konalo 23.10. Patrične sme sa na
to pripravili, v skorých ranných hodinách vyštartoval z našej obce
autobus plný súťažného družstva a niekoľkých našich fanúšikov a spolu
sme sa vybrali obhájiť naše umiestnenie spred dvoch rokov. Muži aj ženy
predviedli skvelé útoky a štafety, ale konkurencia bola veľká a v oboch
prípadoch sme do poslednej chvíle nevedeli, či to bude stačiť na
popredné priečky. Nakoniec to vyšlo tak ako sme dúfali a naše ženy
obsadili 1. miesto a obhájili tak titul Majsteriek Slovenska spred dvoch
rokov a naši muži skončili na krásnom treťom mieste. Radosť bola veľká
a domov sme odchádzali plní emócií a s dobrou náladou.
Poďakovanie za výbornú reprezentáciu patrí všetkým naším členom.
Naše úspešné družstvo žien: Danka Gajová, Kamilka Gajová, Dominika
Fedorčáková, Miška Fedorčáková, Mária Slavkovská, Stanka Koľová,
Radka Červeňová, Lea Toporcerová, Natália Kukurová.

Naše úspešné družstvo mužov: Štefan Neuvirth ml., Štefan Neuvirth st.,
Peter Lačný, Lukáš Soska, David Mlynár, Michal Meľo, Ján Grivalský, Pavol
Sanetrik ml., Dušan Koľ.

Na deň hasičov 4. mája sa nám podarilo pripraviť aj ukážku pre deti zo
základnej školy a škôlky. Táto udalosť patrí medzi naše obľúbené aktivity,
keďže vidíme záujem a radosť detí, keď k nám prídu a zároveň možno
niektorých motivujeme k tomu, aby sa k nám raz pridali.
Práca s mládežou je veľmi dôležitá a v tomto smere v našej obci vidíme
veľký potenciál, lebo máme tu naozaj veľa šikovných mladých ľudí a
talentov. Tento rok sme úspešne vytrénovali šikovné dorastenky, ktoré
sa veľmi šikovne zapojili aj do prvých súťaží a dobre sa umiestnili.
Športová stránka našej činnosti bola dlho s otáznikom, keďže kvôli
opatreniam sa súťažná sezóna zasa posunula a nikto nevedel, čo nás
tento rok čaká. Nakoniec sme sezónu úspešne odštartovali už v júli, keď
sme už tretí rok po sebe mali tú česť hostiť prvé kolo kvalitnej
Východoslovenskej superligy, ktorú sme spojili s 19. ročníkom o Pohár
starostu obce. Tento deň dopadol na výbornú a s ohľadom na
bezpečnostné opatrenia sa nám podarilo pripraviť výborné podmienky a
vytvoriť skvelú atmosféru.
Ďalšie víkendy sa potom niesli v duchu ďalších ligových kôl ligy VHSL
a RHLS alebo iných menších súťaží. Dorastenky a muži vyhrali putovné
poháre a vecné ceny v Spišskom Hrušove – Memoriál Martina Klešča.
Čo nás však zaujímalo ešte viac bol postupový rok a možnosť sa
opätovne dostať na Majstrovstvá SR. Dlho sa netušilo, či z toho niečo
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Takto krásne sme ukončili našu úspešnú sezónu a sme radi, že sme to
stihli ešte predtým, ako sa situácia na Slovensku začala zhoršovať
a väčšina okresov sa vyfarbila do čierna.
Ako som spomínala už v úvode, tento rok bol zase iný a priniesol ďalšie
nové, nečakané udalosti, ktoré nás v mnohých smeroch preverili
a posunuli. Rok 2021 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 2022, ktorý už
dúfam prinesie viac pozitívnych správ.

Za DHZ Spišský Štvrtok Mgr. Ivana Neuvirthová

S T R A N A
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Cyklistický klub Spišský Štvrtok

Za vznikom Cyklistického klubu v Spišskom
Štvrtku stála myšlienka podporiť šport v našej
obci. Sme veľmi radi, že sa podarilo v roku
2020 klub založiť, a že združil nadšencov
cyklistiky rôzneho veku od detí na základnej
škole až po seniorov.

Aj pomocou týchto aktivít sa snažíme mladej
generácií vštepovať kladný postoj k športu.
Nebojíme sa žiadnej výzvy, preto sa naši
členovia CKSŠ zúčastňujú najväčších pretekov
v regióne a keď sa veľmi nudíme, tak si
vytvárame vlastné výzvy ako:

Naša komunita cyklistov sa chce stať vzorom
pre deti a mládež a pomocou pozitívnej energie
podporiť v ľuďoch zdravé sebavedomie,
spolupatričnosť, otvorenosť, pozitívny postoj
k obci, ku komunite, k sebe samému, ale aj
k príslušníkom iných generácií.

Bicyklom okolo Vysokých Tatier –
Branislav Bajtoš, Jozef Greš, Šimon Hrušovský,
Lukáš Šarišský

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2020/2021
Tento rok sme zorganizovali v spolupráci so
boli: 1.D - Lilien Petruková, 2.B - Karolína
Základnou školou akcie pre deti ako: Prednášky
Slebodníková, Melisa Bajtoš, 2.M: Branislav
o bezpečnosti na ceste, Vodičský preukaz na
Žilka, 3.R - Zara Hovančík, Marko Lačný,
bicykel a Servisný deň pre tvoj bicykel.
Tomáš a Jozef Grešovci, 4.Š Michal Janščák, 5. T
Spomenuli by sme - Sára Lačná, Sára Borská, Timea Hovančík,
aj
akciu
Na Timea Javorská, Lujza Grešová, 6. A - Nikola
bicykli do školy. Jozefčáková, Karolína Bajtošová, Grétka
V týždni od 7.6. do Bajtošová, Laura Lesňáková, Gregor Oravec,
11.6.2021 sa konal 9.A - Jakub Neupauer.
pre žiakov I.stupňa Pre žiakov sme tento rok spustili aj cyklistický
Metodický týždeň krúžok, v rámci ktorého žiaci spoznávajú
Na bicykli do školy. okolie našej obce.
Žiaci našej školy sa
na
prednáškach
dozvedeli ako sa
má cyklista správať
na ceste, aké pravidlá musí dodržiavať a
zopakovali sme si dopravné značky. Následne
potom mali tieto vedomosti aplikovať v jazde
zručnosti, ktorá bola postavená na školskom
dvore.

Západ slnka na Kráľovej holi – Sebastián
Bajtoš, Vladimír Žilka
Prinášame zopár našich
úspechov zo súťaží:

najvýznamnejších

Iveta Grešová: 1. miesto – E-bike ženy na 52
km – ŠKODA SLOVENSKÝ RAJ 2020
Sebastián Bajtoš:
2. miesto – ŠKODA
HORAL MTB 2021; 2. miesto – ŠKODA
SLOVENSKÝ RAJ 2020; 4. miesto –
SINGLETRACK MTB MARATÓN KOŠICE 22; 5.miesto – ŠKODA SLOVENSKÝ RAJ 2021
– REKRE14
Šimon Hrušovský 5.miesto – ŠKODA
SLOVENSKÝ RAJ 2021 – PROFI 54; 6. miesto –
333 EXTRÉM 2021 – 111 km; 9. miesto RAJECKÝ KROS DUATLON 2021

Popritom bola vyhlásená súťaž Na bicykli do
školy, ktorá trvala celý mesiac jún. Do tejto
súťaže sa zapojilo 41 detí, ktoré boli odmenené
na slávnostnom ukončení školského roka.

Lukáš Šarišský 1.miesto – ŠKODA
SLOVENSKÝ RAJ 2021- GRAVEL; 1.miesto –
ŠKODA SLOVENSKÝ RAJ 2020- GRAVEL
Štefan Oltman 3. miesto – 333 EXTRÉM
2021 - E66; 1.miesto – VR Hrhovský divočák
2020
Už teraz plánujeme pre detí a ich rodiny akcie
na leto. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií o našej
činnosti nájdete na webovej
stránke klubu
https://www.ckss.sk/.
Mgr. Vladimír Žilka

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Z činnosti klubu dôchodcov
Vážení spoluobčania, blíži sa záver roka a ja Vám
chcem priblížiť jeho priebeh v našom klube
dôchodcov.
Celý rok 2021 bol poznačený vývojom pandémie
a opatreniami na zabránenie jej šírenia a v
mnohom sa podobal roku minulému.
My sme všetku našu činnosť v organizácii
prispôsobili danej situácii. Nediali sa nám
udalosti veľké, ale niekoľko malých je hodno
spomenúť.
V najväčšom počte sme sa stretli na výročnej
členskej schôdzi. Bolo to v nezvyčajnom čase na
konanie hodnotiacich schôdzí - v júli a tak sme
schôdzu spojili s posedením pri guláši.
V tomto vypätom roku sa v dôsledku zlej
pandemickej situácie neuskutočnili ani stretnutia
a podujatia hlavne v oblasti športovej na
okresnej a krajskej úrovni, ktorých sa zúčastňujú
aj naši členovia reprezentujúci našu obec.
Stretnutia sme obmedzili na stretanie sa v
malých skupinkách maximálne do 5 osôb v našej
dielničke v Základnej škole, za prísneho
dodržiavania platných odporúčaní epidemiológov a podmienok,
ktoré platili v škole.
Tam sme sa venovali nášmu tradičnému tkaniu a to nielen
kobercov, ale aj tkaniu prestieraní na stolovanie a dámskych tašiek.
Šili sme dámske kabely, tvárové rúška, vrecúška s levanduľou,
nákupné tašky, prestierania. Veľmi veľa práce na tom všetkom sme
však vykonali každá z nás doma.

Aktívne sme sa zapojili a stále zapájame do zbierky na obnovu našej
Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie a oslovili sme aj iné ochotné
ženy v obci. Tak spolu svojim umom a šikovnosťou sme sa snažili
vytvoriť dostatok výrobkov, ktoré boli našim darom pre zbierku.
Tie ste si mohli a ešte stále môžete zakúpiť na jarmokoch
organizovaných farským úradom v kaplnke a na odpustovej slávnosti
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na kostolnom dvore.
Teraz pred Vianocami sme pripravovali medovníčky pre deti
základnej školy, aby si ich ozdobili samé, keďže sa už spoločné
tvorivé predvianočné dielne nemôžu konať.
Medovníčky sme pripravili a ozdobili aj pre „Kaplicu“. V našej novej
forme, ktorú sme si zakúpili, pečieme vianočné oplátky.
Dúfam, že už čoskoro sa budeme môcť opäť spolu stretať a tak
najviac by nás potešilo, ak by sme našu klubovú činnosť mohli
vykonávať vo vlastných klubových priestoroch.

Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie, ktoré nič nezruší.

V novom roku veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili!
Anna Oravcová predsedníčka ZO JDS

Tiesňové linky
150 hasiči / volať v prípade požiarov,
dopravných nehôd
155 zdravotná záchranná služba / volať
pri náhlych zmenách zdravia,
strate
vedomia,
bezvedomí,
problémoch
s dýchaním,
so
srdcom, pri infarkte, otrave,
popáleninách, úrazoch, krvácaní

158 polícia
112 integrovaný záchranný systém /
volať, ak treba zásah záchranárov,
hasičov, policajtov, európske číslo
tiesňového volania
Poruchy PLYN
0850 111 727
ELEKTRÁRNE
0800 123 332
VODÁRNE
053 446 1735
053 415 5216

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 webovej stránke - služba Smart-info.
 Využívať mobilnú aplikáciu „V obraze“.
 Prostredníctvom kontaktného formulára zasielať svoje
pripomienky, či žiadosti.

STRANA
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU - K ODPADOM

Množstvový zber komunálneho odpadu - Triediť odpad sa oplatí !

Nádoby na odpad

Od. 1. januára 2022 obec všeobecne záväzným
nariadením č. 5/2021 zavádza na území obce
množstvový zber zmesového komunálneho
odpadu pre fyzické osoby (ďalej len „občan“),
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť (ďalej spoločne ako
„podnikateľ“) a elektronickú formu evidencie
množstvového zberu odpadov, prostredníctvom
systému ELWIS. Začne sa elektronická evidencia
skutočne vyvezeného odpadu z jednotlivých
domácností i podnikateľských subjektov.
Evidované údaje vytvoria štatistiku o produkcii

Zberné nádoby na zmesový
komunálny odpad pre občanov
zabezpečuje obec.

odpadov u jednotlivých producentov odpadov.
Pri každom zbere odpadu budeme poznať reálne
množstvo vyprodukovaného odpadu v každej
domácnosti a ostatných subjektoch. Získané dáta
nám umožnia nastaviť spravodlivejší a adresný
systém poplatkov za komunálny odpad.
Domácnosť, ktorá vytriedi viac, bude platiť
menej, ako tá, čo odpad netriedi.
Pre nastavenie tohto systému obec zabezpečila
označenie zberných nádob určených na komunálny
i triedený odpad štítkom s jedinečným QR kódom.

Poplatky za odpad od 1.1.2022

Kompostovanie

Všeobecne záväzným nariadením č.
6/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Spišský Štvrtok
obec určila sadzbu poplatku vo výške
0,017857 € za jeden liter alebo dm3
komunálnych odpadov pre občanov
a podnikateľov.
Obec vyrubí poplatok za komunálny
odpad rozhodnutím a to spätne po
vykonaní odvozov v dvoch časových
úsekoch a to k 30.06. a k 31.12.
zdaňovacieho obdobia, ktorým je
kalendárny rok podľa skutočne
vyprodukovaného odpadu.

Obec zaviedla na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
zložiek odpadu zo záhrad a parkov od 01.07.2021 systém
domáceho kompostovania.
Triedený odpad kuchynského odpadu z domácností okrem
toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba-podnikateľ
a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania sa tiež zabezpečuje domácim kompostovaním.
Každá domácnosť bola vybavená kompostérom určeným na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných zložiek odpadu.
Prebytky (z orezu stromov, lístie, tráva) môžu obyvatelia
obce umiestniť do vyhradených kontajnerov v areáli ČOV.

Základné pravidlá
 nádoby a vrecia určené na zber a
vývoz zmesového komunálneho
odpadu a vyseparovaného odpadu
musia byť označené štítkom s
QR kódom, ináč nebudú
vyvezené,

 nádoby a vrecia vykladajte
večer pred zberom pred bránu,
čím bližšie k chodníku, uličke,

 poloprázdnu

nádobu
nevykladajte, vyložte ju k
nasledujúcemu vývozu - ušetríte na
poplatkoch,

 bioodpad

zo záhrady je
ZAKÁZANÉ ukladať do nádob na
zmesový komunálny odpad používajte kompostéry,

 čím viac odpadu vytriedite,
tým menší poplatok budete
platiť.
Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok

Test ekologickej inteligencie je určený pre všetkých, ktorí
sa chcú naučiť, ako sa správať k životnému prostrediu, ako
netvoriť odpad, o skládkovaní, recyklácii a triedení odpadu.
Dostupný je tu: http://tei.triedime.sk/web/site

Občania si môžu zbernú nádobu
označenú QR kódom zakúpiť a
vyzdvihnúť na Obecnom úrade v
Spišskom Štvrtku v jej aktuálnej
nákupnej cene.
Ak si občan zabezpečí nádobu sám, je
povinný pred uvedením nádoby do
užívania požiadať obecný úrad o jej
označenie QR kódom.

Podnikatelia si zberné nádoby na
zmesový komunálny odpad
zabezpečujú sami a sú povinní pred
uvedením nádoby do užívania požiadať
obecný úrad o jej označenie QR
kódom.
Jednorazové vrecia s QR kódom
na zmesový komunálny odpad je
možné zakúpiť na obecnom
úrade za poplatok 1 euro.
Vrecia na triedený odpad (plasty,
kovy, tetrapaky, papier a sklo)
zabezpečuje zberová spoločnosť.
Vrecia musia byť označené štítkom s
QR kódom. Tieto štítky boli doručené
do každej domácnosti v počte 65 ks.
V prípade potreby si môžete ďalšie
štítky prevziať na obecnom úrade.
Nádoby na triedený odpad je
taktiež potrebné označiť štítkom s QR
kódom, ktorý si vyzdvihnete na
obecnom úrade.

Ako správne zatočiť s odpadom, ktorý vznikne počas sviatkov?
Papierové obaly z darčekov, papierové
krabice, letáky, obaly z múky: patria do
modrého kontajnera či vreca na papier, pokiaľ nie sú
znečistené, mokré a mastné. A nezabudnite odpad
pred vyhodením stlačiť.
Plastové obaly z potravín, darčekov,
kozmetiky, plastové fľaše, tégliky z jogurtov:
patria do žltého kontajnera alebo vreca určeného na
plasty. Aj tu platí, že obaly je potrebné zošliapnuť a
zmenšiť ich objem. Nesmú obsahovať zvyšky
tekutín, jedla či kozmetiky.
Zaváraninové poháre, sklenené črepy, fľaše:
patria do zeleného kontajnera, prípadne vreca. Fľaše
a obaly nie je nutné umývať, stačí len dôkladne
odstrániť ich obsah.
Žiarovky, batérie z hračiek či svetelných
dekorácií: môžete ich odovzdať v obchodoch, kde

sa tieto výrobky predávajú alebo v našej ZŠ.
Svetlá a svetielka, pokazené domáce
spotrebiče: zber elektroodpadu realizuje obec 2x
ročne, ale aj predajne elektrospotrebičov prevezmú
elektroodpad bezplatne.
Zvyšky jedla: šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z
vajec, vrecká z čaju a podobne patria sa dajú
kompostovať v domácich kompostéroch,
Použitý kuchynský olej: zber realizuje obec 2x
ročne, dá sa tiež odovzdať v uzatvorenej nádobe na
niektorej z čerpacích staníc, v blízkosti niektorých
supermarketov, prípadne na zbernom dvore.
Textil a obuv: môžete posunúť známym, ktorí ich
využijú, darovať charite, odovzdať na zbernom
dvore alebo vhodiť do kontajnerov na to určených.
Staré alebo nepotrebné hračky: darujte
niekomu, komu ešte urobia radosť.

Vydáva: Obecný úrad Spišský Štvrtok. Kontakty: Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok,
tel.: 053/4598532, e-mail: podatelna@spisskystvrtok.sk, www.spisskystvrtok.sk. Príspevky nie sú honorované, rukopisy
nevraciame, texty nie sú kontrolované. Tlač: POLYPRESS Levoča spol. s r.o., počet výtlačkov: 600. Nepredajné.

