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Vážení spoluobčania, 
 
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, kedy sa stretávajú rodiny, príbuzní a
stolu. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chví
Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú 
v našich srdciach a spomienkach. 
Dovoľte mi, aby som Vám zaželal nielen v
obecného zastupiteľstva radostné prežitie viano
Prajem Vám úspešný vstup do nového roka 2012, nech Vás po
nálada. Tak isto prajem veľa vnútornej sily, úsmevu na tvári a radosti z
veľa životnej iskry a potešenia od najbližších 
Prajem Vám všetkým nádherné Vianoce, pokoj v

OZNAMY o činnosti Obecného úradu

• Potravinovú pomoc do 6 obcí Zamaguria dopravne 
úhrady zabezpečila Zastrova, a.s. Touto cestou vyslov
jeme v mene všetkých obcí srdečné poďakovanie
• Stretnutie starostov obcí Zamaguria sa konalo d
novembra. Predmetom stretnutia bola podpora cesto
ného ruchu v Zamagurí, riešenie problematiky odpadov 
a daní. Dohodlo sa 10 %-né zvýšenie dane 
z nehnuteľností v celom Zamagurí.  
• 16. novembra sa stretli v Spišskej Starej Vsi predstav
telia samospráv zo slovenskej aj poľskej strany. Zaob
rali sa problematikou nákladnej kamiónovej dopravy na 
hraničnom prechode Lysá nad Dunajcom –
Preprava nákladných vozidiel je možná iba do 7,5 tony
O zvýšení na 12,5 t sa bude rokovať, avšak je to zd
vý proces.  
• Na podnet obce prišlo koncom novembra oznámenie 
o výmaze PD (poľnohospodárske družstvo) Matiašovce 
z Katastra nehnuteľností. PD už nebude figurova
užívateľ poľnohospodárskej pôdy v katastri obce.
• Dňa 1. decembra sa v Osturni uskutočnilo slávnostné 
otvorenie modernizácie cestného spojenia a
cesty a zrekonštruovaných mostných objektov. Poduj
tie bolo zároveň ukončením realizácie spoloč
partnerského projektu „Modernizácia cestného spojenia 
Osturňa – štátna hranica – Niedzica“, Programu cezhr
ničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 
2013. Na slovenskej strane boli zmodernizované úseky 
komunikácií v celkovej dĺžke 13,8 km – úseky Spišské 
Hanušovce – Matiašovce, Frankovský kopec, obec 
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čas, kedy sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď
ň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle pre

nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už nie sú medzi nami, ale stále žijú 

te mi, aby som Vám zaželal nielen v mene svojom, ale aj v mene pracovníkov obecnéh
stva radostné prežitie vianočných sviatkov. Prežite ich v zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi. 

Prajem Vám úspešný vstup do nového roka 2012, nech Vás počas neho sprevádza zdravie, š
a vnútornej sily, úsmevu na tvári a radosti z malých i veľkých vecí života. Zárove

potešenia od najbližších ľudí. 
Prajem Vám všetkým nádherné Vianoce, pokoj v duši, ktorý nech sa udrží po celý budúci rok.

innosti Obecného úradu 

Potravinovú pomoc do 6 obcí Zamaguria dopravne bez 
ila Zastrova, a.s. Touto cestou vyslovu-

č ďakovanie 
Stretnutie starostov obcí Zamaguria sa konalo dňa 10. 

novembra. Predmetom stretnutia bola podpora cestov-
Zamagurí, riešenie problematiky odpadov 

šenie dane 

Spišskej Starej Vsi predstavi-
ľskej strany. Zaobe-

rali sa problematikou nákladnej kamiónovej dopravy na 
– Niedzica. 

Preprava nákladných vozidiel je možná iba do 7,5 tony. 
ť, avšak je to zdĺha-

Na podnet obce prišlo koncom novembra oznámenie 
nohospodárske družstvo) Matiašovce 
ností. PD už nebude figurovať ako 

katastri obce.  
čnilo slávnostné 

otvorenie modernizácie cestného spojenia a posvätenie 
zrekonštruovaných mostných objektov. Poduja-

ením realizácie spoločného 
partnerského projektu „Modernizácia cestného spojenia 

Niedzica“, Programu cezhra-
Slovenská republika 2007 – 

2013. Na slovenskej strane boli zmodernizované úseky 
úseky Spišské 

Matiašovce, Frankovský kopec, obec 

Osturňa, prejazd mestom Spišská Stará Ves a
po štátnu hranicu Lysá nad Dunajcom. Sú
štrukcie boli aj viaceré mostné objekty.
• V dňoch 3. a 4. decembra rozdával de
„Mikuláš“. Celkovo rozdal 163 balí
rokov vrátane. Cena jedného balí
•  Dňa 6. decembra bola vykonaná kontrola Povod
komisie z Obvodného úradu, odbor krízového riadenia 
a civilnej ochrany a odbor životného prostredia oh
stavu a vykonaných prácach po letných povodniach. 
Neboli zistené žiadne nedostatky, obec získala pochvalu 
za opatrenia, ktoré už sú vykonané 
zapojila do II. realizačného projektu. 
• Dňa 11. decembra sa uskutoč
schôdza DHZ (dobrovoľný hasi
jej aj zástupca z OV DPO (Okresný výbor dobrovo
požiarnej ochrany), ktorý pochválil dobrovo
ich výkony a tiež obec, že poskytla finan
na podporu dobrovoľníctva. 
mužstvu chlapcov a dievčat DHZ ve
• Zasadanie obecného zastupite
decembra. Prijaté uznesenia 
obce a k nahliadnutiu na obecnom 
• Tohtoročný vianočný stromč
cembra. Bol dovezený z hranič
Potok. Do daru ho dali obci obyvatelia ulice Potok. 
Ďakujeme.  
• Dňa 19. decembra sa začalo miestne šetrenie oh
kolaudácie mosta do Zálesia.
 

Silvestrovské posedenie pri hudbe 
a svojpomocne zabezpe

stvení sa bude kona
v kultúrnom dome so za

o 21.00 h. Všetci ste vítaní!
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priatelia, keď si sadáme k spoločnému 
 si na krásne chvíle prežité v tomto roku. 
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duši, ktorý nech sa udrží po celý budúci rok. 
Mgr. Marián Štefaňák 
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• Vláda SR vyhlásila štátny smútok 
na vykonanie pietnej spomienky na 
osobnosť Václava Havla, posledného 
prezidenta spoločného štátu Čechov a 
Slovákov, ktorý mal mimoriadny 
vplyv na verejný život. Dňa 23. 
decembra 2011 od 8.00 h do 18.00 h 
sa spustila štátna vlajka Slovenskej 
republiky do pol žrde na celom území 
Slovenskej republiky.  
• Vláda SR uznala obci výdavky 
v sume 9 630,73 EUR spojené so 
záchrannými povodňovými prácami 
počas leta. Finančné prostriedky sú 
už na obecnom účte.  
• V kultúrnom dome sa 25. decembra 
hralo predstavenie o narodení malého 
Ježiška. Ďakujeme mládeži, deťom 
a dospelým vedúcim, ktorí zabezpeči-
li toto milé predstavenie.  
• Dňa 28. decembra sa o 17.45 hod. 
uskutoční verejné zhromaždenie 
v jedálni kultúrneho domu. Na tomto 
stretnutí bude vysvetlené zvýšenie 
daní z nehnuteľností a zopár dôleži-
tých informácií týkajúcich sa diania v 
obci. Každý je pozvaný. Radi vám 
zodpovieme na vaše dotazy, pripo-
mienky a otázky.  
• Do materskej školy bolo zakúpe-
ných na žiadosť rodičov 21 kusov 
nových postelí s antialergickými 

matracmi z dôvodu nevyhovujúceho 
stavu starých postelí.  
• Do základnej školy sa zakúpilo 6 
počítačov, 8 stolov a 8 stoličiek. 
Podrobnejšie informácie aj s fotodo-
kumentáciou budú uverejnené 
v budúcom čísle občasníka.  
• SAD (Slovenská autobusová dopra-
va) Poprad vyhovela podnetu obča-
nov na ulici Potok. V platnosti je 
nový cestovný poriadok, kde bol 
pridaný nový žiacky autobusový spoj 
s odchodom o 7.40 h z autobusovej 
zastávky na ulici Potok a s príchodom 
pred základnú školu v Spišských 
Hanušovciach o 7.44 h. Doteraz táto 
autobusová linka nie je využívaná. 
Ak sa neprejaví záujem o toto spoje-
nie, SAD Poprad ho bude nútené 
zrušiť.  
• Na ulici Potok sú pripravené kôpky 
s posypovým materiálom, ktorý môžu 
občania použiť pri vytvorení poľado-
vice.  
• Do konca decembra sa podá projekt 
na Ministerstvo kultúry so žiadosťou 
o dotáciu pre ochotnícke divadlo 
obce Matiašovce.  
• Tiež sa podá žiadosť o dotáciu na 
Ministerstvo vnútra na vybudovanie 
kamerového systému ako prevenciu 
proti kriminalite v obci.  

• Obec sa zapojila do projektu Náš 
vidiek cez predsedníčku vlády pani 
Ivetu Radičovú, kde môže obec 
získať finančný príspevok vo výške 
10 000 €. 
• Pri chate PZ (poľovníckeho združe-
nia) Gojnica na ulici Potok sa vytvo-
ril oporný múr na zastabilizovanie 
a spevnenie brehu, ktorý zabezpečí 
nepoškodenie miestnej komunikácie. 
Touto cestou ďakujeme obyvateľom 
ulice Potok za poskytnutie drevnej 
hmoty.  
• Na odstránenie častého prerušenia 
verejného osvetlenia v obci sa zakú-
pia elektroizolačné rozperky.  
• Ospravedlňujeme sa za chybné 
uvedenie výherkýň zo športového dňa 
obce. Za chutné koláče boli ocenené 
pani Darina Ovšonková a Klára 
Furcoňová.  
• Taktiež sa ospravedlňujeme za 
chybne uvedený dátum stého jubilea 
pani Angely Galicovej. Správny 
dátum je 25. august 2011.  
 

 

Vysvetlenie k informáciám z minulých čísel občasníka 

� Rekonštrukcia mostov pri futbalovom ihrisku a na ulici Potok nebola financovaná z prostriedkov SÚC PSK 
(Správa a údržba ciest prešovského samosprávneho kraja), ale výlučne na náklady obce. 

� II. realizačný projekt je financovaný jednorázovou dotáciu z Úradu vlády vo výške 20 000 €, zvyšných  
30 000 € prichádza každý mesiac v sume približne 5 000 € počas 6 mesiacov na účet obce. Práce zahŕňajú budovanie 
hrádzok, zmenu sklonu lesných ciest a vytvorenie zasakávacích pásov na poľnohospodárskej pôde nad obcou. Na ulici 
Potok sú už tieto práce takmer ukončené. 

� Od 1. 1. 2012 je v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce Matiašovce č. 7/2011 zo dňa 14.12.2011 
o prevádzke pohrebísk na území obce Matiašovce. V praxi to znamená, že na každé hrobové miesto sa uzavrie nájom-
ná zmluva na 10 rokov a za jednohrob sa nájomné zaplatí vo výške 10 EUR. Tieto opatrenia sa postupne zavádzajú v 
každej obci, nakoľko je v platnosti nový zákon o pohrebníctve. Takto získané finančné prostriedky budú slúžiť obci 
na pokrytie nákladov spojených s vývozom odpadu, ďalej na vytvorenie kompostovísk na biologický odpad (pokose-
ná tráva, kvety), na zabezpečenie triedenia separovaných zložiek odpadu (sklo a plast), kosenie. Financie chceme aj 
investovať, a to formou zadováženia vody, elektriny a osvetlenia na cintorínoch a tiež opraviť chátrajúce múry a oplo-
tenie na všetkých troch cintorínoch. 

� Pri položení stavebného kameňa mosta do Zálesia bol vyslovený ústny prísľub zo strany SÚC PSK, 
že bude urobená nová asfaltová prikrývka od mosta pri pánovi Karolovi Režnickom až po križovatku pri 
pánovi Milanovi Galovičovi. SÚC PSK počas rekonštrukcie mosta tento prísľub zmenila s odôvodnením, že 
nemôže investovať do majetku obce, to znamená, že asfaltovú prikrývku na ulici Pod lesom neuskutoční.  

Medzi nových občanov 
obce Matiašovce patrí 
už aj Miloško Furcoň. 
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Katarínske hody 

Naša obec započala dňa 26. 11. 2011 novú tradíciu v podobe Katarínskych hodov. Ich prvý 
ročník sa uskutočnil pred kultúrnym domom na ul. Potok. Odbor krízového riadenia a civilnej 
ochrany zapožičal veľký stan, ktorý plnil úlohu v prípade nepriaznivého počasia. Svinku na 
toto podujatie poskytol p. Mačuga, ktorý od skorého rána usilovne pripravil všetky potrebné 
veci, aby svinka bola pripravená včas. Počas celého popoludnia sa na ul. Potok ozývala goral-
ská muzika v podaní ľudovej skupiny PASTRNOCI z Novej Ľubovne. Hlavným mäsiarom 
bol p. Režnický, ktorý pripravoval samé labužnícke dobroty. Program pozostával z ochutnáv-
ky koláčov, ktoré pripravili šikovné gazdinky. Obe boli ohodnotené čerstvým mäskom. Záro-

veň bol do súťaží zapojený aj starosta obce, kedy ho v tuhom boji v zatĺkaní klincov do polena porazil mládenec Ja-
kub Soľus. Súťaženie pokračovalo ďalej, a to v pílení dreva. Tu vyhral jeden z členov folklórneho súboru Maguranka 
zo Spišskej Starej Vsi. Nesmelo chýbať ani preťahovanie lanom, kde si sily merali rôzne 
vekové kategórie. Všetci návštevníci mali možnosť obstarať si výrobky z prasiatka, chutné 
a hlavne teplé varené vínko. Každý, kto prišiel podporiť túto akciu, bol obdarovaný skvelou 
zabíjačkovou polievkou tzv. krajzupou.  
V závere chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tejto milej sobotnajšej akcii, ktorá sa 
niesla v duchu goralských tradícií, a to p. Mačugovi, p. Režnickému, p. Rušinovi, DHZ 
Matiašovce, Poľovníckemu združeniu Gojnica, p. Kuchtovi a p. Želonkovi. 

Návraty 

V tejto rubrike sa budeme pravidelne aspoň fotografiou vracať do minulosti našej obce. Fotografie sú z Kroniky obce, 
ktorá je na obecnom úrade. Zobrazená snímka zachytáva hostinec zo začiatku 20. storočia, ktorý sa nachádzal na 
mieste budovy 
dnešného obec-
ného úradu.  

 

Zo života 
Materskej 
školy 

V školskom 
roku 
2011/2012  
máme zapísa-
ných 18 detí, 
z toho deti vo 
veku od 3 do 6 
rokov – 14, 1 
dieťa je dvoj-
ročné a 4 sú 
predškoláci. 
V septembri 
sme navštívili 
divadelné predstavenie v Spišskej Starej Vsi pod názvom Snehulienka. 
Pri príležitosti mesiaca Október – mesiac úcty k starším sme pozvali do MŠ starých rodičov, ktorým deti predviedli 
kultúrny program. V tomto mesiaci sme absolvovali aj fotenie. 
V decembri sme mali posedenie pri stromčeku s Mikulášom. Spolu s deťmi sme pripravili program, v ktorom  sa deti 
ukázali ako vedia predniesť básničky a zaspievať pesničky. Za odmenu im Mikuláš rozdal balíčky so sladkosťami. 
Záver kalendárneho roka sme ukončili pečením medovníkov, z ktorých mali deti veľkú radosť.  

E.  Semančíková, riaditeľka MŠ 
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Radi uverejníme aj vaše vlastné články, ktoré budú prospeš-
né pre celú obec. Svoje námety prineste na Obecný úrad 

alebo pošlite elektronickou formou na adresu:  
starosta@compnet.sk. 

Zo života základnej školy 

Nový školský rok 2011/2012 sme slávnostne otvorili 5. septembra 2011. S radosťou sme 
privítali hlavne našich nových žiačikov – prváčikov, ktorých sme zároveň obdarovali viace-
rými darčekmi.  Pre žiakov sme pripravili zaujímavý začiatok nového školského roka.  
V rámci prepojenia školy s praxou sme navštívili na ulici Potok pánov, ktorí sa venujú zau-
jímavým remeslám. Pán Ondrej Veselovský sa venuje kováčstvu. Žiaci si prezreli jeho vyh-
ňu a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o tejto náročnej práci. Pani učiteľky dostali ako darček 
podkovu pre šťastie. Pán Matúš Džima sa venuje stolárstvu. Žiakom ukázal svoju dielňu 

a oboznámil ich so základnými nástrojmi, ktoré potrebuje pri 
práci s drevom. Pán Ján Soľus porozprával žiakom o včelárstve 
a deti si zároveň pochutnali na sladkom mede. Pán František Gancarčík im svojím roz-
právaním priblížil poľovníctvo a ukázal vzácne trofeje. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa venujeme  i regionálnej výchove.  Každoročne 
osobne spoznávame obce v Zamagurí. Tentoraz sme navštívili obce Jezersko a Reľov, 
kde sme si zároveň prezreli aj miestny kostol. Venoval sa nám pán farár Nebus , ktorý 
nám daroval aj publikáciu „Reľov a Hágy v premenách času“. 

Za kultúrou sme sa vybrali do Spišskej Starej Vsi, kde herci zo Spišskej Novej Vsi  sa nám predstavili  s rozprávkou 
„O Snehulienke“. 
Európsky deň rodičov  a školy sa niesol v športovom duchu. Na multifunkčnom 
ihrisku  deti so svojimi rodičmi súťažili v rôznych športových disciplínach. Celko-
vým víťazom sa stal Jurko Zibura so svojim ockom, druhé miesto získal Matúš Gri-
valský so svojou mamkou a tretie miesto si odniesla Kristínka Bolcarovičová so 
svojou staršou sestrou Maruškou, ktorá zastupovala mamičku. 
Pri príležitosti „Októbra – mesiaca úcty k starším“, sme pripravili besiedku pre sta-
rých rodičov, ktorým ich vnúčatká pripravili aj vlastnoručne darčeky z papiera. Dob-
rú náladu umocnilo aj 
vystúpenie učiteľov z ĽŠU zo Spišskej Starej Vsi, pána Františka Kačicu a pani Slávky Pisarčíkovej, ktorí  
prišli aj so žiakmi – Natálkou Krempaskou  a Ferkom  Kačicom. 
Úzko spolupracujeme s kolektívom učiteliek z MŠ, kde predškoláci pravidelne navštevujú našu školu a vyskúšajú si 
aj riadne vyučovanie so žiakmi 1. ročníka. Tentoraz to bola hodina matematiky a čaká ich hodina výtvarnej výchovy. 
Športom sme bojovali proti drogám. Držali sme sa hesla „Zober loptu, nie drogy!“Počas „Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku“, ktorý trval od 7. do 11. novembra, sme vyrábali rôzne výrobky z odpadového materiálu. Zároveň šetríme 
životné prostredie a triedime odpad aj v našej škole. Zbierame starý papier a použité tužkové batérie. 
V decembri sme na pôde školy privítali Mikuláša, ktorý k nám prichádza pravidelne každý rok. Žiaci mu zaspievali, 
zarecitovali, zatancovali. Na jeho žiadosť zaspievali aj goralské piesne. Mikuláš bol veľmi spokojný a deťom rozdal 
balíčky sladkostí. Na dané stretnutie k nám prichádzajú aj rodičia, ktorých vždy radi privítame. 
Zapojili sme sa do matematickej súťaže pod názvom „Pytagoriáda“. Svoje vedomosti si preverili žiaci 3. a 4. ročníka. 
Za 4. ročník nás pôjde reprezentovať do obvodnej súťaže v Kežmarku Boris Ovšonka, v 3. ročníku nebol úspešný 
riešiteľ. 
V ŠKD sa žiaci pripravovali na blížiace sa vianočné sviatky a spolu s pani učiteľkou Mgr. Máriou Trebuňovou piekli 
a zdobili medovníky. Pri práci im pomáhala aj slečna Lucia Bolcarovičová, ktorá je u nás na absolventskej praxi. 
V posledný vyučovací deň starého kalendárneho roka sme uskutočnili slávnostné prijímanie prvákov do „Žiackeho 
cechu v Matiašovciach“. Na slávnosť boli pozvaní aj rodičia prvákov. Ceremóniu viedla triedna učiteľka, pani Otília 
Gorlická. Žiaci zaspievali „Prvácku hymnu“ a ťahali si otázky, na ktoré museli správne odpovedať. Na všetko dohlia-
dala žiacka porota, ktorá skonštatovala, že daní žiaci splnili podmienky prijatia do klubu. Následne ich pani riaditeľka 
v slávnostnom habite pasovala veľkou drevenou ceruzou za riadnych členov žiackeho cechu. Potom žiaci zložili sláv-
nostný sľub, že sa budú dobre učiť, aby boli múdri a rodičom a učiteľom robili radosť. Na pamiatku dostali pamätný 
list a školské pomôcky. Na záver žiaci 4. ročníka všetkým prítomným zarecitovali vianočné koledy a novoročné vin-
še. A prázdniny sú tu!            PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka ZŠ 
 

Spracoval: Mgr. Marián Štefaňák, Ing. Mária Veselovská       

V decembri sme sa rozlú-
čili s pánom Antonom 
Pichnarčíkom. 


