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Príhovor novozvoleného starostu obce 
Drahí spoluobčania,

dovoľte mi predstaviť Vám náš 
občasník obce Matiašovce s náz-
vom Naše Matiašovce. Jeho 
základnou funkciou bude podať 
každému občanovi informácie 
z diania v obci. Občasník Naše 
Matiašovce bude fungovať aj 
ako malá neformálna úradná 
tabuľa, z ktorej vyčítate  oznamy 
Obecného úradu, dozviete sa 
o čase a mieste konania zasadaní 
obecného zastupiteľstva (OZ), 
uvidíte návrhy programov, 
návrhy rozpočtov, návrhy Vše-
obecných záväzných nariadení, 
ktoré budú prerokované na 
zasadaniach OZ, podá Vám 
stručný prehľad uznesení s ich 
statusom. Ďalej prostredníctvom 
občasníka Vám chceme pri-
pomenúť všetky dôležité skutoč-
nosti potrebné pre občana, aby 
sme sprístupnili obyvateľom, 
chatárom, turistom a náhodným 
okoloidúcim návštevníkom zá-
kladné a nevyhnutné informácie 
o všetkých uskutočnených, pre-
biehajúcich, ale aj plánovaných 
udalostiach v obci a blízkom 
okolí. Samozrejmosťou bude aj 
upovedomiť každého o jeho 
právach, ale aj povinnostiach, 
ktoré mu prislúchajú z titulu 
občana Slovenskej republiky. 
Tvorba samotného názvu ob-
časníka prebiehala na dvoch 
fázach. Prvá sa uskutočnila na 
sociálnej sieti Facebook, kde 
všetci registrovaní používatelia 
tejto internetovej stránky mohli 
vyjadriť svoj názor. Druhou 
fázou bolo verejné hlasovanie 
všetkých zúčastnených účast-

níkov na prvom „pracovnom“ 
zasadaní obecného zastupiteľ-
stva konaného dňa 18.1.2011. 
Názvy občasníkov boli navr-
hnuté na základe zberu alterna-
tívnych názvov už registrova-
ných periodík v zozname Mini-
sterstva kultúry Slovenskej re-
publiky. Možnými variantami 
boli: 
„Matiašovčan“ (22),  
„Spravodaj obce Matiašovce“ 
(0), „Matiašovský občasník“ (0), 
„Naše Matiašovce“ (24), 
„Matiašovský spravodajca“ (2), 
„Pyrogy“ (7),  
„Matiašovské noviny“ (1) a 
„Naše noviny – Matiašovce“ (2). 
V zátvorkách je uvedený počet 
hlasov za jednotlivé varianty. 
Pomerne tesne, a to len o dva 
hlasy zvíťazil poetický názov 
Naše Matiašovce. Všetkým, 
ktorí sa zúčastnili hlasovania 
úprimne ďakujem. Následne 
bola žiadosť o registráciu 
občasníka skompletizovaná 
a zaslaná na Ministerstvo kul-
túry SR. Pár dní potom bol ob-
časník úspešne registrovaný 
v zozname všetkých periodík SR 
a bolo mu pridelené registračné 
číslo MK/SR 4261/11, pod kto-
rým sa bude prezentovať.  
Touto cestou chcem požiadať 
každého občana obce, ktorý má 
zmysel pre publicistiku, radosť 
z písania alebo má potrebu 
poukázať na určitú skutočnosť, 
ktorá je priamo či nepriamo 
spojená s obcou Matiašovce, aby 
sa kontaktoval so miestnou 
samosprávou buď osobne  

na Obecnom úrade, telefonicky  
alebo pomocou emailovej adresy 
uvedenej v hornej časti prvej 
strany. Osobne prajem, aby bol 
tento občasník všetkým nápo-
mocný, mal vysokú obľúbenosť 
medzi občanmi a aby uverejnené 
články boli prínosom a obo-
hatením pre každého, kto tieto 
písmená, riadky a texty bude 
čítať. 

Mgr. Marián Štefaňák 
 

 
OTČINA RODNÁ... 
Cítime vôňu domova, 

zvlnené obilie Zaľabízom, 
živicu stromov v Cločvini 

a rozihraný vetrík 
vanúci od Jartakov. 

 
Kolíska nášho detstva, 
jak krásne je v tebe žiť, 

to všetko je nám známe, 
spomínať na detstvo, 

na mladý vek. 
 

Je dobre klásť ruku k dielu 
a snívať svoj modrý sen, 

byť synom a dcérou obce, 
kde vsiaknuta je krv dedov, 

otcov i slzy materí. 
 

Milovať prichodí matiašovsku 
otčinu, 

exklávu Pieniny i prekrásne 
Zamagurie, 

kde je dedinôčka rodná 
učupená, 

do ktorej túžba ženie všetkých 
zo sveta diaľnych ciest. 

 
Matiašovčanom a rodákom 

z obce venoval † Andrej 
Bednár vo svojej publikácii
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OZNAMY o činnosti Obecného úradu 
1) K 02.02.2011 vykonáva menšie obecné 
služby pre obec podľa §3 ods. 3 zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 
základe dohody s obcou 19 uchádzačov 
o zamestnanie; Činnosti, ktoré vykonávajú závisia od 
počasia a akútnosti potrebnej práce. Sú to 
upratovanie priestorov obecných budov, starostlivosť 
o chodníky (odmetanie snehu, posyp), výmena vriec 
odpadkových košov, pomocné práce pri MŠ a ZŠ, 
príprava priestorov sály pre kultúrne, spoločenské 
a iné udalosti a ostatné pomocné práce. Ich činnosťou 
sa odviezlo do zberne druhotných surovín vyše 2,5 
tony kovového odpadu, za ktoré sa kúpia pomôcky 
do ZŠ a MŠ, náradie potrebné pre údržbu v obci. 

2) Dňa 31.12.2010 sa konalo Silvestrovské 
posedenie s uvítaním nového roka 2011 so 
spoločným uvítaním, ktorého sa zúčastnilo takmer 60 
občanov. O hudobné spríjemnenie sa postaral p. 
Pisarčík. Podávala sa kapustnica, ktorú v nasledujúci 
deň starosta obce odniesol 4 starším osamelým 
spoluobčanom.  

3) Na základe  oznámenia Obvodného úradu 
Kežmarok sa bude v roku 2011 raz v mesiaci skúšať 
funkčnosť sirény v jednotnom čase o 12.00 hod 
v termínoch: 14.01., 11.02., 11.03., 08.04., 13.05., 
10.06., 08.07., 12.08., 09.09., 14.10., 11.11. a 09.12. 

4) Dňa 18.01. sa konalo v zasadačke hotela 
Aquacity v Poprade mimoriadne valné zhromaždenie 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS), 
ktorého sa zúčastnil aj starosta obce; Prvým bodom 
zhromaždenia bola zmena predmetu podnikateľskej 
činnosti PVS, ktorý sa zúžil a definoval v niekoľkých 
bodoch, volil sa nový predseda PVS, ktorým sa stal 
p. Sýkora (starosta obce Štrba), taktiež sa volil sa 
výbor PVS. Obec Matiašovce je taktiež vlastníkom 
akcií PVS, z toho dôvodu sa starosta priamo zúčastnil 
hlasovania. 

5) Dňa 18.01. o 17.00 hod. sa uskutočnilo 
zasadanie OZ, ktoré viedol starosta obce. Informácie 
z tohto zasadania OZ sú znázornené na obecnom 
úrade. 

6) Od 21.01. obec Matiašovce rieši umiestnenie 
dopravného zrkadla na križovatke pri kostole sv. 
Petra a Pavla; Je potrebné prehodnotiť umiestnenie 
tohto prvku cestnej premávky s Dopravným 
inšpektorátom v Kežmarku. 

7) Dňa 22.01. sa konala verejná schôdza 
Obecného hasičského zboru Matiašovce (OHZ) za 
účasti starostu obce, 2 poslancov OZ (Kostka Ján, 
Komiňák Milan), splnomocnenca Požiarnej ochrany 
(PO) Obvodného úradu v Kežmarku pre 

 

 
Obec Matiašovce Vás pozýva na 

 
ktorý sa uskutoční 26.02.2011 o 18:00 h 

v KD Matiašovce. 
SUPER PROGRAM a TOMBOLA !!! 

Hrajú PEPEBAND  
 

Predpredaj vstupeniek: 
Obecný úrad Matiašovce, 

č.t.: 0911 89 00 46 alebo 0911 89 00 47 



oblasť Zamaguria p. Kromku 
a takmer 20 mladých mužov, ktorí 
majú záujem o Dobrovoľnú 
hasičskú ochranu obce. Preventivár 
PO p. Kostka navrhol termín 
schôdze na 05.02., kedy sa 
uskutočnia voľby do OHZ.  

8) Dňa 24.1. sa konalo 
združenie Tatranských a Podtat-
ranských obcí vo Svite, kde sa 
stretli predstavitelia tohto regiónu. 
Prejednalo sa prevažne viaceré 
záležitosti, ktoré sa týkajú 
samospráv v Slovenskej republike 
a zmenách niektorých zákonov. 

9) Dňa 26.1. sa konal krst 
knižnej publikácie Pamiatky 
siedmych kultúr v slovenských 
mestách Euroregiónu Tatry. Pri 
tejto príležitosti bola prezentovaná 
aj publikácia poľských autorov 
s názvom Jan Pawel II pod Tatrami. 
Tieto knihy sú k nahliadnutiu na 
obecnom úrade. 

10) Dňa 27.1. sa konalo 
rodičovské združenie v Materskej 
škole (MŠ), na ktorom sa 
prejednalo viacero dôležitých 
bodov a dohodlo o postupovaní vo 
výchovnom procese v MŠ. 

11) Dňa 28.1. sa orgány obce 
(starosta a poslanci obecného 
zastupiteľstva zúčastnili školenia 
týkajúceho sa použitia a noviel 
zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení. 

12) Na základe porušenia 
zmluvy o nájme nebytových 
priestorov v KD na ulici Potok, 
obec v spolupráci s právnym 
zástupcom oznámila nájomcovi 
neplatičovi postup, ktoré budú 
viesť k právnym úkonom pre 
ochranu majetku obce. 

Informácia   
Základnej a Materskej školy 

Dňa 02.02. sa v budove Základnej 
školy uskutočnil zápis do 1. 
ročníka. Na zápis sa dostavilo 10 
predškolákov za doprovodu svojich 
rodičov. Okrem detí a rodičov sa 
zápisu zúčastnili riaditeľky ZŠ 
a MŠ, pedagógovia a starosta obce. 

Roku 2010 oslávila Základná škola 
v Matiašovciach 100. výročie 
vyučovania v dolnej budove školy 
a 141, výročie vyučovania v hornej 
budove školy. Je to  úctyhodný vek, 
preto sa vrátim do jej začiatkov 
a pripomeniem kúsok z jej života. 
Prvé zmienky o založení školy 
v obci pochádzajú z roku 1797. 
Škola bola z dreva, pozostávala 
z jednej izby a komory. 
Nová školská budova, v ktorej už 
bola osobitná učebná sieň, predsieň 
a učiteľský byt pozostávajúci 
z jednej izby a kuchyne, bola 
postavená roku 1869. Jeden učiteľ 
učil sám všetky ročníky od prvého 
až po ôsmy a vyučovací jazyk bola 
slovenčina. 
Od roku 1907 slovenskí učitelia 
boli nútení vyučovať všetky 
predmety (okrem náboženstva) 
v maďarčine. Učebnú látku však 
najprv vysvetlili po slovensky, 
a potom ju povedali po maďarsky. 
Pán farár Michal Majerčák bojoval 
za právo používať slovenskú reč 
v škole a požiadal vrchnosť 
o možnosť vyučovať v maďarčine – 
maďarský jazyk, počty, zemepis, 
dejepis a ustanovedu. Podľa tohto 
nariadenia sa vyučovalo až do 
skončenia prvej svetovej vojny. 
Roku 1910 bola postavená druhá 
budova školy, v ktorej bol 
učiteľský byt a jedna trieda. Vtedy 
už učili dvaja učitelia. Od 29. 
novembra 1916 do 24. januára 
1917 bola škola pre šarlach 
zatvorená. Zomrelo 13 detí. Druhý 
krát bola dlho zatvorená pre 
španielsku chrípku, a to od 17. 
októbra do 1. decembra 1918. 
Presný počet žiakov sa v kronike 
uvádza až v školskom roku 
1921/22, kedy ich bolo 90. 
V školskom roku 1932/33 mala 
škola až 150 žiakov, preto 
v nasledujúcom roku bola zriadená 
3. trieda. Roku 1944 bola Rímsko-
katolícka ľudová škola poštátnená 
a premenovaná na Štátnu ľudovú 
školu. V roku 1945 bola 3. trieda 
zrušená a žiaci 6. až 8. ročníka 
prechádzajú do Meštianskej školy 
v Spišskej Starej Vsi 
a v Matiašovciach zostávajú žiaci 

1. až 5. ročníka. Od školského roka 
1961/62 má škola 2 triedy, v ktorej 
sa učia žiaci 1. až 4. ročníka. Roku 
1999 bola dolná budova školy 
zrekonštruovaná a splynofikovaná. 
Prakticky až do súčasnosti sa na 
škole robia každoročne opravy, 
úpravy a skrášľovania.  
Na základe zákona č. 416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce 
a vyššie územné celky, sa 
zriaďovateľom školy stala obec 
Matiašovce. Štatutárnym 
zástupcom školy je starosta obce. 

V školskom roku 2010/2011 
navštevuje Základnú školu 
v Matiašovciach 26 žiakov. Učia sa 
v dvoch triedach. Riaditeľkou školy 
je pani PaedDr. Elena Galovičová, 
ktorá je zároveň triednou učiteľkou 
v II. triede. V I. triede je triednou 
učiteľkou pani Otília Gorlická. 
Telesnú výchovu a pracovné 
vyučovanie vyučuje pani učiteľka 
Mária Hovaňáková, ktorú od 01.02. 
nahradila pani učiteľka Trebuňová, 
náboženskú výchovu pán PaedDr. 
Marián Kačír, náš pán farár. 
O čistotu školy sa stará pani Zlatica 
Galovičová. 

PaedDr. Elena Galovičová, 
riaditeľka školy 

 

 
Akceptujem možnosť vyjadriť 
sa k problematike našich lesov 
a tým prispieť k informovanosti 
v tejto oblasti hneď v rodiacom 
sa občasníku obce Matiašovce. 
Činnosť nášho Lesopôdohospo-
dárskeho pozemkového spolo-
čenstva (LPPS) od svojho 
vzniku v roku 1995 do 
súčasnosti bola zameraná 
predovšetkým na zveľaďovanie 
lesných porastov postupným 
odstraňovaním holín a tiež 
vylepšovaním porastov s nízkym 
zakmenením na lesnej ploche 
takmer 120 ha. 
Od začiatku činnosti LPPS boli 
pre každý hospodársky rok 
vypracované projekty pestovnej 
činnosti, v ktorých boli všetky 
výkony: 



- príprava na zalesňovanie 
- zalesňovanie 
- ošetrovanie mladých lesných porastov 

(MLP) vyžínaním 
- ošetrovanie MLP proti ohryzu zverou 
- prerezávky 
- výsek nežiadúcich drevín. 

Každoročné vypracovanie projektov pestovnej 
činnostibolo základnou podmienkou pre žiadosti 
o poskytnutie nenávratných finančných 
prostriedkov z vtedajšieho Štátneho fondu 
zveľaďovania lesov (ŠFZL). Uvedené dôležité 
odborné administratívne dokumenty vytvárali 
predpoklady pre praktickú realizáciu úloh 
v súvislosti so zveľaďovaním našich lesov za 
prispenia mnohých občanov rôznych vekových 
kategórií, výboru, dozornej rady, odborníkov 
v lesníctve. Pravidelnou a systematickou prácou sa 
plochy holín zmenšovali a v súčasnosti sú 
minimálne. 
Postupným odstraňovaním holín na ploche 120 ha 
z celkovej plochy cca 850 ha, na ktorej LPPS 
hospodári a ďalšími výkonmi pestovnej práce sa 
zvyšuje všeobecná hodnota porastov a tým aj 
hodnota lesných pozemkov, čo nie každý majiteľ si 
túto skutočnosť uvedomuje a váži si tieto výsledky 
našej činnosti. 
Značná časť nákladov na obnovu lesov bola 
priebežne uhradzovaná nenávratnými príspevkami 
zo ŠFZL. Do roku 2004 boli zrekonštruované dve 
poľno-lesné cesty v dĺžke 6 km tiež z prostriedkov 
ŠFZL. 
Okrem pestovných prác bola vykonávaná aj ťažba 
drevnej hmoty (DH) podľa lesohospodárskeho 
plánu (LHP), stanov a zásad na poskytovanie DH 
za účelom získania paliva za prijateľné ceny 
a úžitkového dreva pre potreby vlastníkov lesa. Za 
celé obdobie výbor prejednal celkom 328 žiadostí. 
Časť drevnej hmoty sa odpredávala za trhové ceny 
na vykrytie strát za palivo a časť výdavkov za 
pestovnú činnosť, nie pre vytváranie zisku. 
Po vstupe SR do EÚ boli zmenené podmienky 
a systém poskytovania finančných prostriedkov 
z „eurofondov“. Dovtedajší rozsah pestovných 
výkonov predurčoval nutnú potrebu starostlivosti 
o MLP a teda aj financií na túto činnosť. Pre roky 
2007 – 2013 na základe projektu pestovnej 
činnosti, kompletnej žiadosti pre obnovu 
potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie 
preventívnych opatrení pre naše lesy 
Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) 
poskytla nenávratný finančný príspevok vo výške 

52 152 Euro. V súčasnosti tento projekt 
ukončujeme. 
Známa a aktuálna je otázka zabezpečovania paliva 
pre vykurovanie domácností. Podľa schválených 
zásad je možné palivové drevo nadobudnúť 
samovýrobou alebo z vykonávanej ťažby 
spoločenstvom. Z organizačnej stránky je táto 
požiadavka splniteľná za predpokladu, že sa ťažba 
bude uskutočňovať na celých dielcoch užívacej 
lesnej plochy kompletnou ťažobnou skupinou 
s príslušnou technikou a konským poťahom. 
Týmito záležitosťami sa v tomto období zaoberá 
výbor LPPS. S konkrétnymi postupmi budeme 
majiteľov lesov informovať. 

Andrej Kuchta, predseda LPPS Matiašovce 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

POZOR DÔLEŽITÉ !!! 
Žiadosť o spoluprácu v prieskume 
trhu na Zamagurí 

Obec Matiašovce žiada všetkých občanov obce 
a občanov okolitých obcí Zamaguria, ktorí by 
mali záujem o služby stravovania, prípravy 
jedál pre spoločenské, kultúrne a smútočné 
udalosti, poskytované vývarovňou 
s donáškovou službou, aby sa nahlásili na 
Obecnom úrade v Matiašovciach osobne, 
poštou, telefonicky alebo emailom. 
 
Obecný úrad Matiašovce 
Hlavná 74/43 
059 04 Matiašovce 
 
052/482 2016, 052/418 12 01, 052/418 12 02 
0911 89 00 47, 0911 89 0 46 
 
matiasovce@compnet.sk, 
starosta@compnet.sk 

To tu ešte nebolo... 

ZUMBA cvičenia 
každú stredu (o 17.30) a sobotu 
(o 18.00) v KD v Matiašovciach. 
 
Dáš iba 2 éčka za zhodené kilečká !!! 
Profesionálna cvičiteľka a super 
zábava zaručená... 


