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Vážení spoluobčania
Pred nami sú Vianoce - najkrajšie sviatky roka. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia, sú tým najkrajším darčekom, ktorý si navzájom
môžeme dať.
Vianoce sú sviatkom rodiny, útulného domova, voňavého ihličia, radosti a
pokoja. Vianoce a ich kúzlo spočíva nie v preplnených stoloch, ani mnohorakých daroch, ale v duši človeka, dobre srdca, v správaní sa k blízkym a okoliu.
Prajem Vám, aby ste boli všímaví i k malým veciam každodenného života.
Prajem Vám, aby ste pomáhali tým, ktorí pomoc potrebujú.
Prajem Vám ľudí, ktorých máte radi, aby pri Vás stáli a dávali Vám odvahu.
Prajem Vám ľudí, ktorí Vám pomôžu kráčať ďalej, keď ste smutní, unavení a
vyčerpaní.
Prajem Vám, aby Vás choroby obchádzali a chorým skoré uzdravenie.
Prajem Vám dobré srdce, ktoré je plné lásky a túto lásku dáva ďalej.
Prajem Vám šťastné, veselé a požehnané Vianočné sviatky.
Ing. Ján Greš, starosta obce.
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Miestne dane v roku 2016
Ďakujeme, že
separujete
odpady.
Vďaka tomu
sme mohli
znížiť poplatok
za komunálny
odpad v roku
2016.

Obec Spišský Štvrtok ako správca
miestnych daní a poplatkov pripomína občanom našej obce, že
podľa zákona o miestnych daniach
je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom
mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k tejto dani podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
Ak v priebehu roka 2016 daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už
podal priznanie k dani
z nehnuteľností, je povinný
podať čiastkové priznanie k

dani z nehnuteľností do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
Sadzby dane z nehnuteľností
na rok 2016 správca dane neupravoval, zostali v nezmenenej výške.
Výška poplatku za komunálne
odpady sa Všeobecne záväzným
nariadením č. 5/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok znížila
na 14,71 € za 1 osobu a rok
a určila sa sadzba dane za drobné
stavebné odpady bez obsahu škodlivín vo výške 0,070 € za kilogram.
Poplatníci, ktorí si uplatňujú oslobodenie od poplatku za komu-

nálne odpady v roku 2016, sú
povinní predložiť potvrdenie vydané v roku 2016, že sa viac ako 90
dní v zdaňovacom období v obci
nezdržiavajú.
Platenie miestnych daní –
splátky dane pre rok 2016 sú
splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa
vyrubuje daň.
Miestne dane môžete zaplatiť po
ich vyrubení

 v hotovosti, do pokladne na
obecnom úrade v stránkových
dňoch,

 bezhotovostným prevodom na
bankový účet obce.
Janka Jurčová

Hasičom pribudla nová technika.
20. novembra 2015 pod Spišským hradom slávnostne prevzali členovia
DHZ spolu so starostom obce Ing. Jánom Grešom, protipovodňový
prívesný vozík, ktorý bude slúžiť hasičom pri zábrane, rozširovaní povodní a znížení rozsahu celkových škôd. Toto protipovodňové zariadenie
udeľovalo Ministerstvo vnútra SR tým obciam, ktoré hlásili zvýšené nebezpečenstvo povodní za posledných 10 rokov.

Príjemnou slávnosťou v tomto roku bola nedeľa 29. novembra, keď bola obci a hasičom odovzdaná nová - repasovaná
TATRA - 815. Na tomto akte odovzdávania sa zúčastnili
vzácni hostia a to podpredseda vlády a minister vnútra SR
Róbert Kaliňák, minister financií Peter Kažimír, štátny tajomník MV SR Marián Saloň, poslanec NR SR Stanislav Kubánek,
predseda PSK Peter Chudík, generálny sekretár DPO SR
Vendelín Horváth, vedúci sekretariátu DPO SR Ján Parčiš,
riaditeľ KR HaZZ Ján Goliáš, predseda KV DPO v Prešove
Marián Rušin, riaditeľ OR HaZZ v Levoči Stanislav Strojný,
ako aj samotní dobrovoľní hasiči. Po slávnostnom odovzdaní
hasičského vozidla sa v zasadačke DHZ konalo malé občerstvenie spojené s družnou debatou prítomných funkcionárov
a hasičov.
Peter Sanetrik

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR V ROKU 2016
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa
12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z.z., vyhlásil voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016 v čase od 7,00 do 22,00
hod.
V našej obci budú vytvorené dva volebné okrsky.
Do každej domácnosti bude do 9. februára 2016 doručené
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

jedno oznámenie o čase a mieste konania volieb, kde bude
uvedená adresa volebnej miestnosti, kde môžete odvoliť.
Volebné miestnosti :
1. Kultúrny dom, Tatranská 4, Spišský Štvrtok
2. Materská škola, Obrancov mieru 1, Spišský Štvrtok
Mária Lehocká
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Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Spišský Štvrtok
Mnohí z Vás si iste kladú otázku, čo to vlastne
urbár, alebo urbárske spoločenstvo je? Slovom „urbár“ /z latinského urbarium /sa
v minulosti pomenoval súpis pozemkového
a lesného majetku, práva a povinností poddaných.
Od 16. storočia sú o povinnostiach a spôsobe
spravovania urbárskeho majetku vedené písomné záznamy tzv. holbové listiny.
Rozsah robôt a iných povinností vždy určoval
vlastník pôdy – zemepán.
Úpravou týchto vzťahov si majitelia panstiev
vytvárali súkromné urbáre,
ktoré vlastne predstavovali
zoznamy poddaných, ich
povinností, výšku nájomného a povinné úkony
poddaných, s cieľom viesť
evidenciu platieb a dávok
im
plynúcich
z poddanských usadlostí
na ich panstve.
Uhorské právo tieto zoznamy pomenovalo slovom „urbér“- pánske
nájomné – urbár.
V 18. storočí, na základe terezianského práva,
sa začali postupne prehodnocovať vzťahy
medzi zemepánmi a poddanými. Pôda bola
rozdelená na pánsku, ktorú obrábal zemepán
a na urbársku, ktorá bola majetkom zemepána
v nájme poddaných.
Takýto vzťah platil až do vydania zákona
v roku 1840. Ten stanovil, že urbárnik po
zaplatení jednorazového výkupného sa mohol
stať vlastníkom užívaných urbárskych pozemkov a lesov, a bol oslobodený od všetkých
povinností k zemepánovi.
Zákonom z roku l871 mali poddaní právo
úplného vlastníctva a voľného využívania urbárskeho majetku. Vznikali urbárske spolky,
vytvárané z vlastníkov, ktorí si za užívané
pozemky zaplatili výkupné. Vlastníctvo urbárskych pozemkov bolo zavedené do pozemkových kníh.
Po roku 1945 zmenami vlastníckych vzťahov
neboli zákonom zrušené urbárske vlastníctva,
ale iba užívacie práva. Spolky sa stali nefunkčné a následne zanikli. Po roku 1958 boli urbárske pozemky a lesy odovzdané na užívanie
štátnym podnikom. Vlastníctvo však ostalo
nedotknuté.
Až v roku 1991 bola obnovená platnosť
a funkčnosť urbariátu, zakladali sa urbárske
spoločenstvá.
Aj Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Spišský Štvrtok sa pod vedením p.
Martina Toporcera domáhala reštitučného
nároku – vrátenia pozemkov a lesov bývalých
urbariátnikov. Po dlhoročných súdnych sporoch sa v roku 2006 navrátilo vlastníctvo
pozemkov a lesov oprávneným osobám býva-

lých urbariátnikov aj u nás. Od tejto doby
pôsobí urbár ako Urbárska spoločnosť –
pozemkové spoločenstvo Spišský Štvrtok, ako
spoločnosť vlastníkov s právnou subjektivitou,
s vlastníctvom spoločných nehnuteľností zaevidovaných na listoch vlastníctva. Spoločnosť
eviduje 414 členov.
Činnosť spoločenstva je iná ako bola
v minulosti. Vymizla zo spoločenstva hlavne
„spoločná potreba“ – spoločne čistiť
a obnovovať les, lebo všetci potrebujeme
drevo, spoločne pripravovať pasienky, aby

ločnosti prevedené rozsiahle opravy, modernizácia celej budovy Hájenky Sokol
v Slovenskom raji. Stavebné práce sú
v súčasnosti úplne ukončené.
Vybudoval sa prístrešok so sedením, s krbom,
kde je možné usadiť približne 50 osôb.
V priebehu celého leta sa upravujú priestory
okolia hájenky, hlavne lúky pred hájenkou
a pod lesom.
Hájenku Sokol, na základe objednávky, prenajímame vlastníkom i nevlastníkom.
Každoročne výbor pripravuje „Deň otvore-

Hájenka Sokol pred opravou a po nej.
každý mohol pásť svoj dobytok, a pod.
Dnes sa nestaráme o pozemky spôsobom, že
každý vlastník podľa svojich podielov je povinný odpracovať v lese, na pôde, a pod.
V súčasnosti každú činnosť riešime finančnou
odplatou tomu, kto ju vykoná a kto niečo
získa zo spoločného majetku, musí si za to
zaplatiť. Po zúčtovaní všetkých príjmov
a výdavkov, po vytvorení zisku, je možné
podľa jednotlivých podielov vyplatiť tzv. dividendy.
Okrem pozemkov a lesných pozemkov naši
predkovia
získali,
Hájenku
Sokol
v Slovenskom raji, ktorá v stave na spadnutie
bola v rámci reštitúcii navrátená Urbárskej
spoločnosti.
V priebehu posledného päťročného funkčného obdobia terajšieho výboru, pod vedením
predsedu Javorského Milana, po schválení
valným zhromaždením členov, boli zo získaných finančných prostriedkov urbárskej spo-

ných dverí“ na Hájenke Sokol, kde si všetci
členovia, ale aj nečlenovia, mohli prezrieť
všetky priestory hájenky, prejsť sa do doliny
Sokola, obzrieť si prírodu, les, ktorého je
vlastníkom vo svojom podiele každý člen
urbariátu, nadýchať sa čerstvého vzduchu,
ochutnať urbársky guláš, pohovoriť si so
spoločníkmi a takto príjemne stráviť nedeľné
popoludnie. Aj tohto roku, 20. september
2015, bol „Dňom otvorených dverí“, na ktorý
sme pozývali Vás všetkých. Aj napriek nie
celkom priaznivému počasiu sa akcie zúčastnilo približne 80 ľudí, ktorí určite neľutujú, že
prišli.
Výbor urbárskej spoločnosti má záujem vytvoriť moderné, efektívne a ekonomicky prospešné pozemkové spoločenstvo, ktoré by
bolo prospešné vlastníkom, ale aj každému
z nás.
Žiadame Vás však o pomoc, pretože život a
mnohí ľudia v dnešnej modernej dobe zabudli
na starodávnu múdrosť svojich
predkov – nechránia les, lúky,
prírodu. Avšak stačia zdravotné
problémy a mnohokrát hľadáme pomoc v lúčnych liečivých
rastlinách, chodíme do lesa
nadýchať sa čerstvého vzduchu,
navrátiť si pokoj do duše.
Majme stále na mysli výrok:
„Kde niet lesa, niet vody, kde
niet vody, niet života“. Chráňme prírodu a tým aj svoj majetok!
Ružena Javorská
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Zo života našich najmenších
Škôlka, to je taký dom, veľa detí býva v ňom.
Bývajú v nej veľkí, no aj maličkí,
v triedach s pani učiteľkami, učia sa nové básničky.
V škôlke sa hrajú, potom si zacvičia
a mnoho vecí sa každý deň naučia.
September 
 Športový deň - krásne slnečné počasie nám
prialo, a nám sa zašportovať si nezunovalo. Každý zúčastnený športovec dostal sladkosť jasná
vec.
 Deň na kolieskach - deti odeté do neónových
reflexných vestičiek si mohli precvičiť jazdu na
bicykli, kolobežke, na odrážadlách – učili sa
vhodnému správaniu na cestách.

Október 
 Jabĺčkový deň - deti si mali v tento deň priniesť
jabĺčko, ktoré sa použilo, buď pri ochutnávke srdiečkových jabĺčok, alebo sa výtvarne zavarilo do
fľaše – odtlačkovou technikou. Vítané bolo aj oblečenie vo farbe jablka.
 Šarkaniáda - počas dňa si deti s pani učiteľkami
plošne zobrazili šarkana, ktorého

November 

spoločne dotvorili. Následne sa ko-

 Beseda s policajtom - navštívila nás pracovníčka popradského policaj- nala „Šarkaniáda“ na školskom dvoného zboru – deti sa oboznámili s náplňou jej zaujímavej a tiež náročnej re, kde si mohli deti vyskúšať ako sa
práce. Poukázala na žiaduce správanie sa chodcov v cestnej premávke a správa šarkan vo vzduchu.

v závere besedy deti obdarovala reflexnými pásikmi.
 Farebný týždeň - deti počas celého týždňa prichádzali oblečené vo
farbe na príslušný deň a zapájali sa
do rôznych farebných hier. Táto aktivita vždy vyčarí úsmev na detských
tváričkách.

December 
 Pečenie medovníkov - opäť po roku sme sa zišli s mamičkami, babičkami našich detí a vyrobili sme si voňavé medovníčky, ktoré nám
napovedajú, že Vianoce sa už blížia.
 Vitaj, vitaj Mikuláš Aj tento rok nás navštívil Mikuláš, kto počúval a
pekný bol, sladkým darčekom obdarený bol.

Na Vianoce je všetko krásne,
v srdciach ľudí zastal čas,
vianočná sviečka nevyhasne,
kým bude láska v každom z nás.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok
praje kolektív Materskej školy.
v Spišskom Štvrtku
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DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA NEZÁBUDKA V OBRAZOCH

... „šmertku“ spalili“
... a na fašiangy bolo veselo,
aj basu sme pochovali

Na Veľkú noc korbáče plietli

... aj Mikuláš prišiel

Folklór milujeme a na
folklórnych slávnostiach radi tancujeme.

PRAJEME KRÁSNE A POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY

STRANA
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Kazali napisac, ta čitajce ... (2)
Šickym Štvarčanom scem še dňeš prihvarec, hodľem paru slovami,
žeby sce znaľi co še stalo vo folklore do dňeškaj, od jari.
Aj teho roku sme zo zabavu začinaľi,
spolu zo suborom ŽELEZIAR sme pľesaľi.
Od Veľkej noci sme my folklorisci piľno cvičiľi,
na krajsku suťaž do mesta Sniny sme še strojiľi.
Pozbiraľi sme šicke našo sily a na vyhod sme še koncom maja vypraviľi.
Tam na suťaži sme f stribernym pasme skončiľi.
Fto vidzel na našich folklornych slavnoscoch Raslavičan vystupovac,
ten muši uznac, že bars čaško je š ňima na suťaži bojovac.
V juni šicke birmovanci vo Štvartku ku hoscine sebe za stoly šedaľi,
a my sme še do Šmižan vystupovac zbiraľi.
F augusce na Iľašovskej pantlike sme z Dožinkami ľudzi zabavjaľi,
isto še jim to pačilo, bo dluho nam čapkaľi.
Cale ľeto bulo bars horuco a aj nam vo folklore,
bo pod Slafkinym dirigovanim sme richtovaľi „Z GAČAMI“, našo pasmo
nové.
Na koncu augusta sme už osme folklorne slavnoci maľi,
a tam sme perširas s pasmom „Z GAČAMI“ vystupovaľi.
Šicko začinalo už f sobotu poobedze zo živu pozvanku,
to sme vas šickych zo špivom zvolyvaľi na ňedzeľu do parku.
Tam už bulo podijum prirychtovane, na ňedzeľne slavnosci, na vystupovaňe.
Okrem nas sce tam mohľi vidzec aj našo zo školy, a materskej školky dzeci.
Taľar z Novej Ľubovni, aj bratoch od Jendrichovskeho.
Ba prišli aj folklorisci z Raslavic,
a ľudova hudba Stana Balaža prišla nas šickych zabavic.
Dobry čas nam vyšol a f parku bulo skoro do polnoci vešelo,
i občerstvic še mohol každy, ked še mu zascelo.
Aľe klobuk dolu pred našima koordinatorami zo svojima VPP robotnikami.
Po tej ňedzeľnej slave f parku, ňebulo v pondzelek rano ani znaku.
Šicke šmeci šumňe poprataľi, co my divaci sme tam pozapominaľi.
F oktobru sme vedno s obecnym uradom male pošedzene pririchtovaľi,
na ňim tych co okruhľiny teho roku maľi, sme z radoscu privitaľi.
Vedno s nami jich aj NEZABUDKA zo školy zabavila,
a možem hvarec, že jim nebula dluha hviľa.
Ešči som zapomla napisac že čuc nas možu aj tote, co hodza do koscela.
Na Kvetnu ňedzeľu a cez veľky tydzeň až do bielej soboty,
špivame pašie a žalmoch noty.
Aj patrovi Witoldovi sme na rozlučku špivaľi,
až za veľku mlaku sebe odňesol našo pozdravy.
Na otpust sce nas mohľi tiež čuc a ešči aj na Vianoce nas učujece
f kosceľe, pred svatu omšu koľedy s nami špivac možece.
Na ostatek scem šickym, co folklor podporuju za nas šickych podzekovac,
bo pravda je taka, že bez financijoch še ňeda nič orgaňizovac.
Za šickych folkloristoch, šickym Vam do 2016 roku vinčujem,
žeby sce mali na stoľe furt dosc hľeba a f komore to co doma treba.
Vinčujem Vam aj zdravička dobreho a hojnosc požehnaňa Božeho.
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Za folkloristoch Handa od Orafca.
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Dobrovoľní hasiči v r. 2015
Naša činorodá práca v hasičskom zbore začína v januári Výročnou členskou schôdzou, kde prehodnocujeme činnosť,
hospodárenie a výsledky predošlého roka a plány a ciele na
ten nastávajúci.
Každý rok v máji organizujeme dôstojné oslavy patróna hasičov sv. Floriána, tiež Deň otvorených dverí pre Materskú
školu a 1. stupeň Základnej školy, aby žiaci dostali viac informácií o práci hasičov, či vyskúšali si držať prúdnicu s vodou,
alebo možnosť sedieť v hasičskom aute.
Počas jarných dní sme zaznamenali niekoľko výjazdov
k požiarom, kde nedisciplinovaní občania vypaľujú suchu trávu
i keď je to prísne zakázané. V apríli došlo v našej obci
k väčšiemu požiaru jednej skládky a práve naši dobrovoľníci,
ktorí ako prví prišli na miesto, dostali požiar pod kontrolu a
zabránili jeho šíreniu, hoci išlo o veľmi nebezpečný zásah.
Čo sa týka hasičského športu máme štyri aktívne tímy: dve
družstvá mužov, jedno žien a družstvo mužov nad 35 rokov (CO).
Tento rok sme hosťovali až tri súťaže. Prvá súťaž bola zároveň
okresným kolom, kde bol možný postup na krajské kolo, čo sa podarilo nášmu mužskému aj ženskému tímu. Na celoslovenské kolo,
ktoré sa konalo dňa 12.07.2015 v Turanoch však postúpili už len naši
muži, kde získali titul majstrov Slovenska, ktorým sa budú pýšiť až do
roku 2017. Ide o jeden z najväčších úspechov v histórií DHZ Spišský
Štvrtok a právom si toto prvenstvo budeme ešte dlho pripomínať.
V júni sme na futbalovom ihrisku usporiadali 4. kolo Regionálnej Hasičskej Ligi Spiš (RHLS) a tradične v poslednú júlovu nedeľu už 13.
ročník o Pohár starostu obce Spišský Štvrtok. Vo všetkých kategóriách muži, ženy a muži nad 35 rokov sme vyhrali 1. miesta.
V tohtoročnej sezóne sme sa zúčastnili na 48 hasičských súťažiach,
kde sme získali 84 pohárov a trofejí. Účasť na pretekoch a možnosť
umiestniť sa medzi najlepšími nám dáva pocit nadšenia a zadosťučinenia. Sme hrdí, že sme súčasťou niečoho, čo je nielen atraktívnym
športom, ale zároveň je dôležité pre našu spoločnosť.

Niektorí z nás sa taktiež zúčastňujú individuálnych pretekov hasičská
stovka, či veža a darí sa im rovnako dobre. Štefan Neuvirth ml. bol už
2 krát majstrom Slovenska v hasičskej stovke. Dobre sa darí aj našej
mladej dorastenke Barbore Jakubcovej, ktorá reprezentuje našu obec
aj Slovensko ako jednotlivec. V tomto roku získala titul majsterky
Slovenska a obidvaja reprezentovali Slovensko na augustovom Svetovom šampionáte v Bielorusku.
Aj z toho dôvodu sa u nás zrodila myšlienka vybudovať atletickú
tartanovú dráhu (105x5m) na miestnom futbalovom ihrisku. Tieto
práce sme začali realizovať v jeseni, po skončení športovej sezóny.
Poďakovanie patrí našej členke Ivanke Neuvirthovej za vypracovanie
návrhu a prípravu projektu na rozšírenie našich aktivít. Veľa z týchto
prác sme vykonávali sami, na úkor voľného času, no stroje, práca
s technikou a dovoz materiálu, to niečo stojí. Je na mieste poďakovať
sa členom za vykonané práce, hlavne sponzorom za finančnú podporu i za zľavnený materiál, ktorý sa na tejto dráhe použil.
Peter Sanetrik

Vaše športové úspechy
V dňoch 2. - 9. augusta 2015 sa v bieloruskom meste Grodno uskutočnili
majstrovstvá sveta v disciplínach hasičského športu (hasičská stovka, hasičská veža, hasičský útok, štafeta 4x100m). Úspešnými členmi slovenskej
reprezentačnej výpravy boli Barbora Jakubcová a Štefan Neuvirth ml.
(obaja vo svojej kategórii majstri Slovenska v hasičskej stovke). Hasičský
útok naša reprezentácia zvládla s problémami na rozdeľovači za 21,15 s.,
čo v celkovom umiestnení znamenalo 4. miesto. Majstrovstvá sveta ukončili
štafetou 4x100 m. a domov si priniesli veľa nových skúseností a zážitkov.

29. marca 2015 sa
konal v Bratislave
ČSOB maratón. Na
tomto podujatí sa
s podporou obce
Spišský Štvrtok zúčastnili a úspešne
reprezentovali Jozef
Hricko s časom
03:33:20,
Valter
Steiner s časom

03:47:53 a Peter Jakubec
s časom 03:49:56.
4. októbra 2015 sa konal
v Košiciach najstarší
maratón v Európe 92.
ročník MMM Košice,
ktorý Peter Jakubec
zabehol
v
čase

03:57:27.

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Spoločenská rubrikaŽena
/ apríl
roka- december
2013
NAŠE RADY
ROZŠÍRILI

Juraj Javorský
Matej Jendrál
Sofia Korová
Peter Kroščen
Sebastián Mirga
Laura Mirgová
Filip Novák
Oliver Oračko

Miroslav Bajtoš
Elisa Fabianová

OPUSTILI NÁS
Mária Grešová
Daniela Gulová
Mária Hubová
Jakub Kežmarský
Viera Podolinská
Miroslav Ščuka

Katarína Skokanová
Dávid Slebodník

BLAHOŽELALI
SME
90 rokov
Mária Bajtošová
85 rokov
Jozef Bajtoš
Anna Gancarčíková
Ján Vernarský
80 rokov
Helena Toporcerová
75 rokov
Božena Bajtošová
Jolana Javorská
Ľudovít Javorský
Emília Kniznerová
70 rokov
Anna Barabásová
Mária Oravcová
František Oravec
Margita Petreková
Mária Redelsteinerová

Jaroslav Rusnák
Anna Semková
Milan Toporcer
65 rokov
Jozef Bajtoš
Mária Dunčková
Ľubomír Garčala
Marta Grešová
Veronika Grešová
Jozef Grivalský
Milan Mirga
Štefan Mirga
Helena Petrovičová
Marta Petrovičová
Božena Šarišská
Anna Švábovská
Libuša Toporcerová
Šimon Tripšanský
60 rokov
Mária Bajtošová
Stanislav Dunčko

Monika Dunčková
Ľubomír Javorský
Emil Kroščen
Anna Kroščenová
František Kukura
Štefan Lesičko
Anna Lesičková
Štefan Oravec
Stanislav Petrovič
Mária Rákociová
Štefan Slanina
Mária Surová
Terézia Sýkorová
Vladimír Vernarský

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK VO FARBÁCH JESENE V ROKU 2015

Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok
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