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Vážení obyvatelia obce Matia-

šovce, 

v prvom rade sa chcem ospra-
vedlniť za meškanie s 2. a 3. 
číslom občasníka Naše Matia-
šovce. Osobitne sa chcem 
ospravedlniť p. Kurucovej, kto-
rej príspevok nebol uverejnený 
v prvom čísle. Jej článok, aj keď 
nie je už celkom aktuálny, náj-
dete na 3-4 strane. Verím, že 
väčšina z Vás toto dvojité vyda-
nie dlhšiu dobu očakáva, preto 
Vás chcem uistiť, že o to väčšmi 
bude pre Vás zaujímavejšie. 
Dozviete sa omnoho viac vecí, 
skutočností a faktov z obce, ako 
to bolo v prvom čísle. Zber in-
formácií, ktoré sa neustále dejú 
v obci je obrovský, kvôli tomu 
sa nebudeme zmieňovať 
o všetkých. Časový sklz s vy-
daním občasníka je spojený 
hlavne s nepriaznivým počasím, 
ktoré počas tohto leta sužovalo 
mnohé obce, ako aj obec Matia-
šovce. Viacerí ste si všimli, že 
v piatok  15.7.2011 našu obec 
zasiahol prudký dážď, ktorý len 
potvrdil zhoršujúce sa klimatic-
ké pomery nielen na Zamagurí, 
ale v rámci celej strednej Euró-
py. Boli sme nútení vyhlásiť III. 
st. povodňovej aktivity, pretože 
podľa môjho uváženia som videl 
vysoké riziko ohrozenia životov, 
zdravia a majetku Vás, občanov. 
Toto ohrozenie trvalo do nasle-
dujúceho dňa t.j. 16.07.2011 do 
09.00 hod., ale záchranné po-
vodňové práce pokračovali do 
01.08.2011. Tieto chvíle boli 
náročné a plné rozhodnutí, pri 
ktorých človek chce pomôcť čo 

najskôr a čo najlepšie, ale príroda si 
robí aj tak čo chce, a tým spôsobuje, že 
niektoré úkony sú správne a niektoré 
menej. Podobné momenty počas po-
vodní by som nerád znovu zažil. 
V prvom rade sme pomocou 5 zamest-
nancov opravili časť oporných múrov 
v koryte Rieky a Kolcunovho potoka. 
V roku 2012 sa opäť pokúsime vytvoriť 
podmienky na opravu a skrášlenie bre-
hov ostatných potokov, hlavne na ul. 
Potok, na toku Rieka v časti pri multi-
funkčnom ihrisku, kde je oporný múr 
v havárijnom stave, dokončiť rigol me-
dzi RD č. 94 a 96, taktiež sa pokúsime 
znížiť rigol na ul. Pod lesom od RD 
č.94 po RD č. 102. Spevnilo sa priepus-
ty ponad cestu na ul. Pod lesom pri RD 
č. 95, 61 a 24. Ďalej ma veľmi teší, že 
obec Matiašovce bola zaradená do II. 
realizačného projektu. Jeho hlavným 
cieľom je zadržať prívalovú dažďovú 
vodu z lesných plôch a poľno-
hospodárskych porastov tam, kde nabe-
rá na sile a rýchlosti. V rámci toho obec 
zamestnala 10 pracovníkov, ktorí usi-
lovne vykonávajú definované opatrenia. 
Ďakujem za spoluprácu LPPS Matia-
šovce a vlastníkom, ktorí ochotne pod-
písali súhlasné stanoviská k realizácii 
ochrany pred povodňami. Obec Matia-
šovce v rámci tohto projektu získa tak-
mer 50 tis. € na tieto aktivity od Úradu 
vlády. 
Je viacero finančne náročných oblastí, 
ktoré ťažia obec v jej rozkvete, napr. 
verejné osvetlenie, miestny rozhlas, 
odvádzanie povrchových vôd, stav ciest 
a chodníkov. Spoločnými silami bude-
me hľadať riešenia a financie na zmier-
nenie týchto problémov. Prajem Vám 
všetko dobré a príjemné čítanie. 
 

 Mgr. Marián Štefaňák 

 

� 

ŠKODA 

Nenapísal som ti? 
U nás už sa žltie záružlie. 

Okolo bystrinky 
vytŕča  lupienky, 
v riave sa prezerá, 
háda sa s húskami, 

vraj, kto z nich 
- krajší je. 

Výsmešné gáganie. 
Čušte, aj tak raz 

budú z vás 
len hlúpe husi. 

Vy čušte, lebo vám 
odhryzneme hlavy. 

Nečušali. 
Odhryzli. 

Tak, vám treba, 
zagágal najzobakovatejší 

/podistým gunár/. 
A to nás neuvidia, 
keď sa operíme. 

Škoda! 
Neoperili sa. 

Pokapali. 
Hlúpe húsky totiž  
naozaj boli hlúpe. 
A záružlie bolo 

jedovaté. 
Škoda! 

Len bystrinka 
horko zaplakala. 
Mala totiž rada 

záružlie aj húsky. 
 

František Babiar, 2010 

�� 
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OZNAMY o činnosti Obecného 
úradu 

� Dňa 28. 2. 2011 bol udelený 
súhlas na výrub drevín – 4 jaseňov 
z roku 1888 na ulici Potok. Namies-
to nich sa vysadili 2 lipy a 4 javory. 
Vyrúbali sa tiež kroviny a kríky 
v okolí cintorínov a obecných prie-
stranstiev, ktoré sa následne zhod-
notili pomocou štiepkovača.  

� Obec sa zapojila do 1. reali-
začného projektu zameraného na 
protipovodňové aktivity – neúspeš-
ne, z dôvodu uprednostnenia obcí 
s horším povodňovým statusom. 

� Počas uplynulých mesiacov 
bol zvolený hlavný kontrolór obce, 
ktorým sa stala Klára Furcoňová 
a ďalej sa menoval kronikár obce, 
ktorým je Mgr. Mária Ovšonková. 

� Po troch rokoch čakania sa 
28. marca spustila rekonštrukcia 
mosta do Zálesia. Zrealizovali ju 
Inžinierske stavby Košice z pro-
striedkov Európskej únie v sume cca 
330 000 €. Most je predčasne spus-
tený do prevádzky od 13. septembra 
2011 a je potrebné vykonať kolau-
dačné konanie. 

� Dňa 25. 3. sa na podnet sta-
rostu Mgr. Mariána Štefaňáka usku-
točnilo stretnutie starostov Zamagu-
ria, na ktorom sa riešilo celkovo 10 
otázok. Stretnutie slúžilo aj na vzá-
jomné spoznanie sa starostov 
a nadviazanie užšej spolupráce pri 
vznikajúcich problémoch. 

� V mesiaci marec sa usku-
točnilo geodetické zameranie toku 
Rieka pre projekt hradený z fondov 
EÚ zameraný na opatrenia proti 
povodniam. 

� Dňa 31. 3. bola podaná žia-
dosť o grant z VÚB „Nadácia môjho 
srdca“ na projekt rekonštrukcie Krí-
žovej cesty okolo Kostola sv. Petra 
a Pavla – neúspešne, lebo boli pod-
porené  granty, do ktorých sa zapoji-
li dobrovoľníci v iných obciach. 

� V apríli bol vypracovaný 
projekt dopravného značenia obce. 
V roku 2012 sa budú umiestňovať 
značky pre bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. 

� Pri príležitosti svetového 
dňa vody sa vykonal rozbor vody. 
Starosta obce odovzdal vzorky vody 
do technického laboratória v Popra-
de, kde výsledky určili, že pitná 
voda v obci je  v norme. 

� Dňa 6. mája sa sprístupnila 
cesta do „rotundy“ pri Zálesí. Po-
mocou bagra sa upravil terén, opra-
vil sa krb i sedenie a odpratal sa 
odpad. 

� Deň matiek sa oslavoval 
v kultúrnom dome. Pre ženy-matky 
bolo pripravené občerstvenie 
a vystúpenia našich najmenších detí 
z materskej a základnej školy a tiež 

vystúpenie ľudovej hudby pod ve-
dením p. Kačicu zo Spišskej Starej 
Vsi. 

� V dňoch 19. - 20. 5. sa sta-
rosta obce zúčastnil snemu ZMOS 
(združenie miest a obci SR). Pán 
starosta sa stretol s predstaviteľmi 
vlády a mnohými starostami. Vy-
menili si skúsenosti a uskutočnili sa 
dôležité hlasovania pre potreby obci 
v rámci Slovenska.  

� V máji a v septembri sa po-
čas zbierky šatstva vyzbieralo doko-
py 6,5 tony oblečenia. Šatstvo popu-
tovalo do charity v Broumove 
v Čechách. Ďakujeme občanom za 
zapojenie sa. 

� V mesiaci jún sa vypratali 
obecné priestranstvá. Ďakujeme 
všetkým, ktorí vo vlastnom záujme 

skrášlili obec. Na základe tejto čin-
nosti sa mohla vykonať údržba 
oporných múrov pozdĺž ulice Pod 
lesom a Mlynská.  

� V dňoch 1. - 3. júna sa pán 
starosta zúčastnil školenia 
o pohrebníctve. Starosta tým získal 
odbornú spôsobilosť prevádzkovať 
pohrebiská - cintoríny. V blízkej 
dobe bude schválené VZN obce 
o pohrebníctve, na základe ktorého 
budú mať ľudia povinnosť uzatvoriť 
s obcou nájomnú zmluvu k hrobo-
vému miestu. Na základe toho bude 
obec vyberať poplatok za hrobové 
miesta, aby mohla pokryť náklady 
s prevádzkovaním cintorínov (odpa-
dy, kosenie, úprava terénu a opravy 
oplotenia). 

� Tradí-
ciou sa stáva 
beh obcou „O 
pohár starostu 
obce“. Tento 
rok sa konal 
25. júna. Drži-
teľom pohára 
sa stal žiak 2. 
ročníka ZŠ 
Tomáš Kuchta. 

 

� V dňoch 24. a 31. júla sa 
uskutočnili v kultúrnych domoch 
v obci verejné schôdze. 

� Svojou celodennou návšte-
vou nás poctil občan Spojených 
štátov amerických pôvodom Matia-
šovčan, pán Jack Pitonak. Pátral po 
svojich predkoch, s ktorými sa žiaľ-
bohu nemohol porozprávať kvôli 
jazykovej bariére alebo už ich več-
nému odpočinku na miestnom cinto-
ríne. Pán starosta mu sprostredkoval 
zaujímavosti o príbuzných putova-
ním po obci a cintorínoch a roz-
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hovormi s predpokladanými príbuz-
nými. 

� Dňa 31. 8. prebehla úspešne 
kontrola civilnej ochrany obce -  3 
dôležité dokumenty, ktoré sa aktua-
lizovali a praktickejšie prepracovali. 
V oblasti krízového riadenia, výdaj-
ne odberných oprávnení (obchody 
pre prípad zásobovania občanov) a 
dokumentácia na úseku obrany štátu 
(v čase vojny a vojnového stavu). 

� Dňa 19. 9. bola naša obec 
zaradená do 2. realizačného projektu 
na tvorbu preventívnych opatrení 
proti povodniam. Získali sme 
50 tisíc EUR. Vďaka tejto aktivite 
sa zamestnalo 10 uchádzačov 
o prácu, ktorí sa budú podieľať na 
oprave lesných ciest a budovaní 
vodozádržných hrádzok. Práce by 
mali trvať do 31. marca 2012. 

� Prvá pokuta za zneškodňo-
vanie odpadov v obci bola udelená 
v sume 33 EUR. Vyzývame obča-
nov, aby odpady  (komunálne a bio-
logické) nehádzali na brehy rieky a 
potokov, do jám a priehlbín. Každý, 
kto vyprodukuje odpad, je podľa 
zákona povinný ho znehodnotiť tak, 
aby nenarušil životné prostredie. Ak 
niekto chce odstrániť odpad a nevie 
čo s ním, nech príde na Obecný úrad 
a celá záležitosť sa vyrieši. Poruše-
nie zákona o odpadoch sa trestá 
pokutou do výšky až 165,96 EUR. 

� Správa a údržba ciest PSK 
opravila po ukončení obchádzky 
ulicu Pod lesom s 3 autami asfaltu. 
Vysprávky cesty na ul. Mlynská a  
Južná činili sumu 1200 EUR, ktoré 
hradila obec z vlastných zdrojov.  

� V tomto roku sme mali 
v obci aj smutné udalosti, kedy sme 
sa lúčili s pani Ľudmilou Froncovou 
a s pani Helenou Ivančákovou, ďalej 
s pánom Antonom Babiakom, 
s pánom Jánom Deverom a s pánom 
Jozefom Lopatom. 

� V „Okrúhlej“ sa urobili no-
vé elektrické rozvody z dôvodu 
havarijného stavu, opravila sa 
omietka, parapety a sociálne zaria-

denia. V súčasnosti sa tam bude 
trénovať thajský box. Bližšie infor-
mácie na internetovej stránke obce.  

� V uplynulých mesiacoch sa 
dali do poriadku revizie v ZŠ, MŠ, 
budove OcÚ, okrúhlej. Revíziu je  
potrebné urobiť v požiarnej zbrojni-
ci a garážach na ul. Pod lesom. Naj-
prv treba opraviť strechu a na-
tiahnuť nové elektrické rozvody. 

� Mládež sa začiatkom roka 
rozhodla, že chce kulturistiku. Vy-
pratali si priestory pod „okrúhlou“, 
tzv. „DŽURU“. Nakúpil sa materiál, 
z ktorého si zostrojili posilňovacie 
stroje a stále pokračujú v prácach. 
Otvorenie posilňovne prebehne 
v najbližších dňoch. 

� Na zasadnutí Bezpečnostnej 
rady civilnej ochrany prednosta 
obvodného úradu p. Soliar skonšta-
toval na základe spracovanej doku-
mentácie, že obec je z hľadiska bez-
pečnosti pripravená riešiť rôzne 
krízové situácie, pričom udelil po-
chvalu starostovi za precízne spra-
covanie dokumentov na úseku civil-
nej ochrany. 

� Bola podaná žiadosť z Envi-
ronmentálneho fondu na zateplenie 
budovy kultúrneho domu na ul. 
Hlavná v požadovanej sume vyše 
25 000 EUR. 

� Počas výstavby mosta do 
Zálesia sa opravili  2 mosty (jeden 
na ul. Potok pri dome p. Bjalončíka 
a druhý v smere na futbalové ihris-
ko). 

 

Obr. 1: Zrekonštruovaný mostík 
vedúci k ihrisku 

 
Obr. 2: Zrekonštruovaný mostík na 

ulici Potok 

� Dňa 5. 9. bol slávnostne ot-
vorený nový školský rok 2011/2012 
s počtom detí 33 v základnej a 18 
v materskej škole. 

� Už počas októbrových ne-
dieľ nás svätou omšou doprevádzal 
zvuk organu. Náš chrám sv. Petra 
a Pavla má nového organistu, pána 
Bc. Martina Kovalčíka, pochádzajú-
ceho zo Slovenskej Vsi. Jeho za-
mestnaním je však učiteľstvo. Pô-
vodom sú jeho predkovia z Matia-
šoviec. Vďaka manželke pána sta-
rostu bude hrávať každú nedeľu, cez 
sviatky, na pohreboch a svadbách. 
Len ho treba dopredu informovať na 
telefónnom čísle: 0910 680 548. 

� Dňa 21.10. prebehla inven-
tarizácia hasičskej zbrojnice za 
účasti hlavnej kontrolórky obce. 

� Taktiež bola podaná žiadosť 
z Programu pre obnovu dediny na 
vypracovanie projektovej dokumen-
tácie pre výstavbu chodníkov na 
všetkých uliciach v obci vrátane 
cyklochodníka, ktorý prepojí cen-
trálnu časť obce s ulicou Potok 
a vybudovanie oddychovej zóny na 
ulici Potok pred kultúrnym domom.  

� Od júna sa snaží p. Ing. Ján 
Furcoň sfunkčniť juniorsky Folklór-
ny súbor v Matiašovciach. Preto 
žiadame mužov, ktorí majú záujem 
o túto voľnočasovú aktivitu, aby sa 
hlásili na Obecnom úrade alebo u p. 
Furcoňa. Zároveň vyzývame obča-
nov ktorí majú záujem o vytvorenie 
mužského alebo ženského resp. 
zmiešaného speváckeho zboru, aby 
to hlásili p. Furcoňovi na telefón-
nom čísle: 0907 926 128.  
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� Zumba sa z dôvodu nízkej 
účasti už konať nebude. Ak sa 
v budúcnosti prejaví záujem o túto 
aktivitu, môže opäť pokračovať. 

� Dňa 04. 11. 2011 bolo pri-
vezené celkové množstvo potravi-
novej pomoci zo skladov v Spišskej 
Novej Vsi. Pomoc bola poskytnutá 

105 občanom Matiašoviec 
v celkovej hmotnosti 4200 kg 

� Znenie uznesení zo všet-
kých zasadaní Obecného zastupiteľ-
stva sú na internetovej stránke obce. 
Zápisnice sú k nahliadnutiu na 
obecnom úrade. Z dôvodu zákona o 
ochrane osobných údajov, nie je 

možné uverejňovať zápisnice v pl-
nom rozsahu. 

� Obecný úrad vyzýva obča-
nov, ktorí majú záujem o nájomné 
byty, aby to nahlásili na OcÚ. 

 

OBECNÉ DIVADLO 

Matiašovce - dedinka ležiaca v Zamagurí. Ľudia tu žili skromne a pomocou tvrdej práce poľnohospodárskou činnos-
ťou si zarábali na chlieb a živobytie pre svoje rodiny. 
Každodenný život a práca postupne v posledných desaťročiach premenil dedinu v sociálnej i kultúrnej sfére života. 
V obci sa začalo s nácvikom divadelných hier. Režisérmi boli riaditelia tunajšej školy. Mladí ochotníci i ľudia v obci 
mali záujem, chuť i ochotu venovať sa tejto kultúrnej činnosti. V obci neboli veľmi vhodné podmienky. Divadelné 
hry sa hrávali v školskej budove, kde to bolo priestorovo veľmi náročné. V päťdesiatych rokoch sa vybudoval kultúr-
ny dom, kde sa na Vianoce pravidelne hrávali divadelné hry. Kostýmy si niekedy požičiavali z Ústrednej požičovne 
Matice Slovenskej z Martina. Ostatné rekvizity zháňali medzi ľuďmi z dediny. Často hrávali v krásnom goralskom 
kroji. 
Po skončení divadelného predstavenia nasledovala tanečná veselica – zábava až do rána. Túto sprevádza hudobná 
skupina z dediny. Medzi prestávkami sa v hale ozývali goralské piesne, ktoré sa spievajú aj dnes. 
Už vyše dvadsať rokov v tejto činnosti pokračuje a nacvičuje tieto divadelné hry bývalá členka ochotníckeho divadla 
p. Mária Štefaňáková, ktorá dostala aj ocenenie od starostu obce. Pri svojej náročnej práci sa venuje mládeži v obci 
a motivuje ich k starým obyčajom. 
Mladá generácia v obci sa zaujíma nielen o moderné spôsoby života, ale často sa vracajú a nacvičujú staré piesne, 
tance, zvyky, ktoré majú v dnešnej dobe svoje pevné miesto. 

Veronika Kurucová 
bývalá riaditeľka ZŠ 

ZO ŽIVOTA OBCE... 

Prvý ples obce Matiašovce 

Dňa 26.02.2011 sa uskutočnil historicky 1. Matiašovský ples. 
Ples otvorili spoločenské tance pod choreografiou p. Britaňá-
kovej zo Spišskej Belej. Následne z úst moderátorky Beáty 
Obroktovej odznela báseň nebohého Andreja Bednára 
s názvom Otčina rodná... . 
Slávnostný príhovor odznel aj od novozvoleného starostu obce 
Matiašovce Mgr. Mariána Štefaňáka, ktorý prejavil obdiv nad 
účasťou na 1. Matiašovskom plese, privítal všetkých prítom-
ných, zároveň poprial príjemnú zábavu a pripil na zdravie 

všetkým. 
Druhé kolo spoločen-
ských tancov bolo ve-
nované štýlom latino-
tancov. Ihneď po tancoch vystupovali deti zo Základnej školy Matiašovce 
s veľmi vtipnými, veselými a umeleckými kúskami (spev, tanec, recitácia a hra 
na husliach). 
Hladných a netrpezlivých labužníkov chutného jedla upokojili kuchári 
a čašníci, keď začali prinášať rozvoniavajúce jedlo. 
Keď sa všetci do sýtosti najedli, hudobná skupina PEPEBAND zo Spišskej 

Belej vyzvala starostu obce, prítomných poslancov Obecného zastupiteľstva, ale aj ostatných prítomných do tanca. 
Na plese nebola núdza o bohatý program, ktorý pripravila moderátorka v spolupráci s riaditeľkou Základnej školy 
a starostom obce. Nechýbal kvíz o obci, kde sa prejavili vedomosti obyvateľov obce. Na základe správnych odpovedí  
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postúpili do finále zástupcovia dvoch skupín, ktorí súperili o atraktívnu cenu. Po chutnej kapustnici nám miestna mlá-
dež pripravila krátku a vtipnú scénku z prostredia reštaurácie. Ďalším bodom programu bolo vystúpenie humoristky 
Slávky Stempákovej z Veľkého Lipníka. Tanec sa striedal s programom až do polnoci kedy bolo vyhlásené žrebova-
nie tomboly, ktorá obsahovala 38 cien.  Každý, kto bol vyžrebovaný si prišiel pre cenu a nafúkol sa zo zázračného 
balóna, v ktorom bolo hélium (plyn) a ten spôsobil, že aj tvrdí chlapi rozprávali smiešnym detským hlasom. 
Touto cestou chcem poďakovať všetkým hosťom, účastníkom, kuchárom a čašníkom za spríjemnenie 1. Matiašov-
ského plesu. 
Zvláštne poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli do tomboly svojimi darmi a tým výrazne obohatili ples. 
Prajem Matiašovskému plesu, aby jeho tradícia trvalo dlhé roky a aby sa na ňom stretali rodáci z obce, významné 
osobnosti zo Zamaguria, ale aj prostí ľudia, ktorí sa chcú odreagovať od každodenných starostí a problémov a aspoň 
na chvíľu vypnúť a zabaviť sa pri pohári kvalitného vína v obklopení svojej rodiny, známych a priateľov. Verím, že 
na budúcom plese sa nás stretne ešte viac a pripravíme ples pre Vaše ešte väčšie potešenie. 

Mgr. Marián Štefaňák

Storočnica v našej obci 

Nestáva sa často, aby sa v obciach v Zamagurí oslavovali okrúhle jubileá končiace dvoma nulami. Naše Matiašovce 
mali túto krásnu príležitosť 25. júna 2011, kedy sa v miestnom rozhlase ozývala celou obcou gratulácia k stému naro-
deniu pani Angely Galicovej z ulice Potok. Na jej počesť sa konala aj svätá omša v preplnenom Kostole Sedembo-
lestnej Panny Márie na ul. Potok. Oslávenkyni bol osobne zablahoželať starosta s manželkou, kedy občanke odovzdali 
vecný dar. 
 
Akcia: „Vy čistime si obec!“ 

Pri príležitosti svetového dňa Zeme, ktorý sa každo-
ročne oslavuje 22. apríla, sa aj obec Matiašovce 
v spolupráci s riaditeľstvom Základnej školy 
v Matiašovciach zapojili do environmentálnej 
a verejno-prospešnej akcie s názvom „Vyčistime si 
obec Matiašovce“ organizovanej Ministerstvom Život-
ného prostredia Slovenskej republiky. Táto dobročinná 
udalosť sa konala v obci Matiašovce po prvý krát 
a vzhľadom k tomu mala priaznivú účasť. Samotné 
čistenie prebiehalo v dvoch fázach. Prvú fázu odštar-
tovali žiaci Základnej školy tým, že edukačný proces 
v priestoroch tried vymenili za čerstvý vzduch mimo 
školy. Spoločne s pedagógmi sa premiestnili na lokali-
ty, kde sa nachádzal voľne pohodený odpad rôzneho 
druhu. Počas zberu boli žiaci oboznámení 
s dôsledkami, ktoré spôsobujú odpady nachádzajúce sa 
v životnom prostredí. Zároveň učitelia vysvetľovali 
proces tvorby, zneškodňovania a následného zhodno-
covania odpadov. Taktiež naučili žiakov, aký veľký 
význam má separovanie a akú hodnotu má život ľudí 
v čistom prostredí bez odpadkov.  Ministerstvo Život-
ného prostredia, ako gestor celoslovenskej akcie Vy-
čistime si Slovensko, poskytlo obci a Základnej škole 
ochranné rukavice a vrecia na odpadky. Okrem samot-
ného zberu sa Základná škola Matiašovce zapojila 
v rámci čistenia aj do súťaže škôl v tejto aktivite. Žiaci 
znášali plné vrecia ku veľkoobjemovému kontajnéru, 
ktorý sa zaplnil veľmi rýchlo. Druhá fáza sa uskutočni-
la 30. apríla, kedy sa do čistenia pustili dobrovoľníci 
z obce Matiašovce, ale aj z iných obcí v celkovom 
počte 23 vrátane starostu Mgr. Mariána Štefaňáka. 
Stretnutie bolo pri Obecnom úrade v Matiašovciach, 

kde starosta obce na začiatku poďakoval za samotnú 
ochotu zo strany občanov zveľadiť si obec a tým pri-
spieť k čistejšiemu bývaniu. Vytvorili sa pracovné 
skupiny, ktoré si rozdelili úseky, rukavice a vrecia na 
odpad. Postupne až do popoludňajších hodín sa vyčis-
tili brehy Rieky a miestnych potokov, dva cintoríny, 
priľahlé plochy okolo kostolov, verejné priestranstvá 
okolo Obecného úradu, kultúrnych domov a obecných 
budov. Celkovo sa v obidvoch fázach nazbieralo 65 
vriec odpadkov vyseparovaných zložiek ako sklo, 
papier, plasty a kov. Pomerne najväčšiu časť tvoril 
zmiešaný komunálny odpad nachádzajúci sa prevažne 
na brehoch Rieky, kde bol pravdepodobne priplavený 
z iných obcí. Na záver sa všetci zišli v jedálni kultúr-
neho domu, kde bol pre všetkých dobrovoľníkov pri-
pravený guláš a drobné občerstvenie. 

Mgr. Marián Štefaňák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kroniky obce sa od januára zapísali 
noví občania:  

Majka Režnická, Emka Gorlická, Janko 

Rušin, Dominika Mateičková, Nataška 

Kolodzejová, Tomáško Veselovský, To-

máško Červenák a Milanko Pompa. 
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Návšteva poslanca NR SR p. Martina Fronca 

 
Dňa 13.06.2011 obec Matiašovce navštívil bývalý 
minister školstva p. Martin Fronc. Jeho návšteva bola 
spojená so slávnostným uvítaním poslanca Národnej 
rady Slovenskej republiky  v obci Matiašovce. 
Predmetom stretnutia bolo predstavenie školských 
zariadení v obci. Najprv sa navštívilo Materskú školu. 
Pani riaditeľka Semančíková bližšie opísala stav a 
počty žiakov v tomto zariadení. 
Po krátkej diskusii sa pokračovalo návštevou Základ-
nej školy, kde pani riaditeľka Galovičová spravila 
exkurziu v obidvoch budovách Základnej školy. Pán 
poslanec konštatoval situáciu malotriednych škôl na 
Slovensku a poukázal na ich financovanie. V závere 
všetci delegáti návštevy odišli na pracovný obed do 
Červeného Kláštora. 
 
Povodeň 15. júla  

Letné počasie ukázalo tohto roku aj svoju odvrátenú 
tvár. 15. júla 2011 musel byť v obci vyhlásený 3. stu-
peň povodňovej aktivity a to na 3 potokoch. Na ulici 
Pod lesom tiekla voda po miestnej komunikácii, zapla-
vovala záhrady a do hospodárskych budov sa dostali  
nánosy. Voda spôsobila škody za takmer 3,5 tisíc €. 
Na záchranné práce boli povolané mechanizmy, zado-
vážilo sa kamennú drv a štrk na provizórne sprístupne-
nie cesty medzi RD č. 24 a 25, aby sa tesne Pod lesom 
sprechodnil priepust pod cestou. Celkové náklady 
okrem škôd činili vyše 9 tisíc €. V obci sa zosunul aj 
svah pri Rieke oproti rodine Veselovských na ulici Pod 
lesom. 

 
Športovo-kultúrny deň 

Nedeľné popoludnie 7. augusta sa premenilo na spolo-
čenskú udalosť obce. Od 14. hod. moderátor Lukáš 
Marhefka zo Spišskej Starej Vsi privítal všetkých zú-
častnených, pán starosta spresnil program a aj vďaka 
slnečnému počasiu sa zišlo veľa ľudí pri multifunkč-
nom ihrisku.  
Začiatok programu bol v réžii najmladších Matiašov-
čanov, v súťaži v skokoch vo vreci. Najšikovnejší 
zvládol techniku a rýchlosť štvrták Matúš Grivalský. 

Nasledoval futbalový turnaj medzi generáciami, 
v ktorom vyhralo mužstvo strednej generácie 
s kapitánom pánom starostom a odnieslo si putovný 
pohár podujatia.  
O „plné žalúdky“ sa postaral zväz poľovníkov PZ 
Gojnica, ktorí od rána usilovne pracovali a varili guláš. 
Avšak ani matiašovské gazdinky sa nedali zahanbiť 
a upiekli osem druhov zákuskov. Najlepší z nich boli 
aj ocenení finančnou hotovosťou  20 €, ktoré výherky-
ne pani Klára Furcoňová a Jana Kostková darovali 
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Matia-šovciach. 
V súťaži v pití piva zvíťazil pán Miroslav Soska, naj-
silnejším Matiašovčanom sa stal pán Jozef Lopata. Zo 
šiestich súťažiacich ulíc obce sa v preťahovaní lanom 
ukázala ako najsilnejšia ulica Mlynská. Ďalšou súťaž-
nou disciplínou bol ženský volejbal, ktorý vyhrala 
stredná generácia dievčat. Zanietená inštruktorka zum-
by, iba šesť ročná Mirka Pašinská predviedla rytmické 
a tanečné prvky, ktoré súčasne opakovali predstaviteľ-
ky všetkých generácií. Dobrú náladu vyčarilo vystúpe-
nie speváka Matúša Hrčku alias Manela z Kežmarku. 
Z jeho repertoáru odzneli melodické a chytľavé piesne 
Petra Stašáka a REPETE.  
V podvečer sa zábava preniesla do kultúrneho domu, 
kde sa plná kinosála bavila na divadelnom predstavení 
súboru Ramagu zo Spišskej Starej Vsi pod názvom 
Láska po americky. Vrcholom dňa bola tanečná zába-
va trvajúca až do skorých ranných hodín. 

Kronika obce 

 

Súťaž o najkrajšiu fotografiu obce 

Víťaznou foto-
grafiou je foto-
grafia od Laury 
Mačugovej 
z Matiašoviec, 
ktorá zazname-
nala obec v let-
nom období. 
Fotka je spra-
vená z miestneho kopca nad bývalým poľnohospodár-
skym družstvom a znázorňuje členitý reliéf katastra 
obce, ale aj Zamaguria s výhľadom na Belianske Tat-
ry. Výnimočnou je táto fotografia aj v tom, že zazna-
menáva takmer celú zastavanú plochu obce, čo malo 
malé percento zúčastnených fotografií. 
Víťazke starosta obce odovzdal cenu osobne na Obec-
nom úrade, ktorá bola v podobe značkovej toaletnej 
vody v sume 15 € a uistil, že víťazná fotka bude repre-
zentovať obec v hlavičke internetovej stránky obce 
Matiašovce.   

       Mgr. Marián Štefaňák 
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Beseda so starostom obce a našimi najmenšími 

V mesiaci apríl sa uskutočnilo stretnutie pána starostu 
so žiakmi ZŠ Matiašovce. Žiaci mali možnosť prezen-
tovať svoje požiadavky na skvalitnenie života v obci:  

- osadiť lavičky v obci, 
- opraviť starý most, 
- na bránky dať siete, za bránky vyšší plot, op-

raviť svetlá na ihrisku, pridať koše na basket-
bal, 

- silnejšie večerné svetlá v obci, 
- preliezačky dať  hlbšie do zeme, pridať hoj-

dačky a lavičky, 
- pozháňať do kostola organistu,                                                     
- v kostole dať nové okná a novú strechu na 

kostol, 
- okolo vody dať lepšie zábradlie a schody 

k rieke, 
- vyčistiť rieku, 
- urobiť novú cestu Pod lesom a na Mlynskej  - 

koberec, 
- pred škôlkou urobiť park s lavičkami, kvetmi 

a okrasnými kríkmi, 
- dokončiť chodník pred školou a urobiť ďalší 

v obci, 

- dať do obce viac košov, vyznačiť viac precho-
dov pre chodcov, 

- vymaľovať zastávky v obci, 
- pravidelne kosiť veľké ihrisko za farou, dať na 

bránky siete. 
Žiaci dali návrhy aj na zlepšenie prostredia v budovách 
škôl a škôlky: 

- na školský dvor pridať preliezačky, hojdačky 
a lavičky, 

- okolo školy nové zábradlie a ploty, 
- pri obidvoch budovách školy urobiť nový vy-

dláždený chodník, 
- urobiť novú strechu,    
- dať do školy nový nábytok, vymeniť staré 

dvere, 
- nové počítače, 
- krásne vymaľovať školu, počítačovú triedu, 
-     nakúpiť nové knihy, žinenky, počítadlo, 
- nový zvonček na zvonenie na vyučovanie, 
- kúpiť deťom nové postieľky a hračky. 

Pán starosta prisľúbil deťom, že sa ich návrhmi bude 
zaoberať. A niektoré požiadavky už dokázal aj vyrie-
šiť.  
. 
 

 

ŠPORT V NAŠEJ OBCI 

Futbalové mužstvo Mladosť 
Matiašovce 
Po veľmi dlhých rokoch sa do obce 
vrátil futbal, ktorý bol v minulosti 
u občanov veľmi populárny 
a atraktívny. Vytvorilo sa mužstvo 
žiakov. Za to, že sa opäť hrá futbal 
v obci, je potrebné v prvom rade 
poďakovať chlapcom, ktorí veľmi 
chceli hrať, starostovi, ktorý podpo-
ril túto iniciatívu a pripravil výborné 
podmienky na  reali-
záciu a netreba za-
budnúť ani na ďal-
ších ľudí, ktorí sa 
starajú o chod muž-
stva. Je potrebné 
pripomenúť, že sa 
začalo prakticky od 
nuly. Ihrisko bolo 
schátrané, roky neko-
sené a neupravované. 
Čo sa týka mate-
riálneho zabezpeče-
nia, nezostalo z pre-
došlého obdobia nič. 

Bolo potrebné všetko nakúpiť (dre-
sy, lopty, sieťky na brány atď.) ,čo 
bolo finančne dosť nákladné. Nako-
niec sa všetko zvládlo a chlapci 
mohli reprezentovať našu obec. 
Príprava na sezónu sa začala začiat-
kom júla a to pravidelnými trénin-
gami pod vedením Tomáša Vese-
lovského a Štefana Žemboviča. 
Tréningy boli dvakrát do týždňa. 
Chlapci odohrali aj dve prípravné 
stretnutia s rovesníkmi zo Spišskej 
Starej Vsi. Prvý prípravný zápas sa 
odohral na domácej pôde dňa 4. 8. 
2011 s výsledkom 4:5 pre hostí. 

Druhý prípravný zápas sa hral na 
ihrisku v Spišskej Starej Vsi 
s výsledkom 5:1 pre domácich. 
Sezóna sa začala dňa 13.8. 2011 
zápasom Podhorany – Mladosť Ma-
tiašovce s výsledkom 6:0. Celkovo 
v jesennej časti odohrali naši chlapci 
10 zápasov (4 zápasy doma a 6 von-
ku) s bilanciou 9 prehier a 1 víťaz-
stvo a so skóre 10:49. Najlepším 
strelcom sa stal Kristián Oračko so 
6 gólmi. 
Mužstvo je zložené z hráčov, ktorí 
sú narodení od roku 1997 a vyššie, 
pričom sú tu zastúpené aj okolité 
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Od 20. októbra sa v „okrúhlej“ cvičí bojový šport 

pod vedením p. Jozefa Kušmíreka.  

Ak máš od 14 do 20 rokov, príď a zapoj sa. Viac 

informácií na tel. č.: 0910 238 829. 

 

obce (Spišské Hanušovce, Reľov). 
 Ak sa nájdu ďalší nadšení žiaci, 
môžu prísť na tréningy, ktorých 
časy sa uverejňujú na facebooku 
Mladosť Matiašovce. 
Súpiska mužstva: Tomáš Mráz, 
Jakub Mráz, Michal Marhefka, Ján 
Marhefka, Kristán Oračko, Peter 
Džima, Matej Džima, Kristián Fur-
coň, Samuel Pisarčík, Marek Bed-
narčík, Damián Duda, Dominik 
Duda, Alex Galovič, František Fur-
coň, Tomáš Kuchta, Samuel Štefa-
ňák, Dominik Marhefka, Patrik Šte-
faňák, Dušan Horník. 
Chlapcov čaká pár mesiacov oddy-
chu, no už počas zimy sa budú pri-
pravovať na jarnú časť sezóny 
2011/2012. 
Hoci nádejní futbalisti zatiaľ obsadi-
li posledné miesto tabuľky, chcú 
určite zabojovať. Potrebnú motivá-
ciu vie neraz vyčariť aj prepotrebná 
divácka kulisa zložená aj z rodičov 
hráčov, ktorá chlapcom dodá ener-
giu do zápasu. Veď futbal sa hrá aj 
pre ľudí. Takže, v jarnej časti, ktorá 
začína 7. apríla 2012 sa každú druhú 
sobotu tešíme na Vás, milí Matia-
šovčania. Podrobné informácie 
o pripravovaných zápasoch budú 
uverejnené už čoskoro na interneto-
vej stránke obce a domáce zápasy sa 
budú vyhlasovať v obecnom rozhla-
se. 

Ing. Tomáš Veselovský, PhD. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Ma-
tiašovce 

Počas uplynulej zimy vytvorila mlá-
dež Dobrovoľný hasičský zbor. Jeho 
zloženie: 
Veliteľ DHZ: Marek Pisarčík 
Veliteľ muži: Ján Tulušák 
Veliteľka ženy: Eva Bolcarovičová 
MUŽI: 
Ján Tulušák - Kôš  
Martin Kuchta (Kutas) - Sanie 
Jozef Matoniak (Matoni) - Mašina 
Rasťo Gancarčík (Kraken) - B-čko 
Jozef Lopata (Kasper) - Rozdeľovač 
Tomáš Kuchta (Tumek) - Ľ- prúd 
Dominik Koščák (Košlak) - P-prúd 
Juraj Mačuga – náhradník 
Všetkých hasičov je 43, z toho je 20 
tých, ktorí sa zúčastňujú súťaží.  
V tejto sezóne sme sa usilovali do-
siahnuť čo najlepší výsledok. Nie-
kedy nám to vyšlo a niekedy zase 
nie. Z celkového počtu súťažiacich 
sme v okresnej lige skončili na pek-
nom 8. mieste, na nováčikov je to 
celkom slušné umiestnenie.  
Mrzí nás hlavne to, že sme mali 
strašné málo finančných prostried-
kov. Mnohokrát, respektíve skoro 
vždy, sme išli za svoje vlastné pe-
niaze a vlastnými dopravnými pro-
striedkami, ale nič iné nám vtedy 
neostávalo. V dnešnej dobe je ťažké 
zohnať sponzorov a hlavne, keď ste 
začiatočník. Týmto sa chceme po-
ďakovať obci (starostovi a poslan-
com), niektorým ľuďom a hlavne 

EKOSPOLU, že nám na 
začiatku pomohli pos-
taviť sa na nohy.  
Počas tohto roka sme sa 
zúčastňovali aj rôznych 
brigád napr. poriadky 
okolo požiarnej zbroj-
nice a v nej sme prerá-
bali budovu pri PZ na 
sklad a spoločenskú 
miestnosť. Pomáhali 
sme aj pri ochrane a 
pomoci obci a občanom 
pri požiari a povo-

dniach. Môžeme skonštatovať, že za 
krátky čas sme boli vždy na postih-
nutom mieste . Žiadne veľké požiare 
sme v obci nemali. 
Od dňa 31. 07. 2011 malo DHZ 
Matiašovce zastúpenie na súťažiach 
aj v nežnom pohlaví. Hneď na prvej 
súťaži v Ihľanoch obsadili ženy 2. 
miesto, a tak vybojovali v roku 2011 
prvý pohár pre DHZ Matiašovce. 
Opäť potvrdili svoje kvality na sú-
ťaži vo Veľkej Frankovej, kde obsa-
dili 1. miesto. So svojím časom 
nezaostali ani medzi mužmi, medzi 
ktorými sa umiestnili na 6. mieste.  
Zloženie žien: 
Dominika Furcoňová - Kôš 
Kaťa Matoniaková - sanie 
Eva Bolcarovičová - Mašina 
Miriam Kostková - B-čko 
Laura Mačugová - Rozdeľovač 
Nika Sopková - Ľ-prúd 
Mirka Bolcarovičová . P-prúd 
Mária Bolcarovičová - náhradníčka 
DHZ Matiašovce muži získali svoj 
prvý pohár pri sťažených podmien-
kach na nočnej súťaži v Malom 
Slávkove, kde bola minimálna vidi-
teľnosť terčov a behalo sa do mier-
neho kopca, tam muži obsadili 2. 
miesto a na prvých stratili iba 9 
stotín. DHZ ženy obsadili v Spiš-
ských Hanušovciach 1. miesto. 
Naše ambície do budúcna sú naprí-
klad, že sa chceme aj naďalej zúčas-
tňovať súťaží v hasičskom športe, 
veľmi nás to baví a chceme sa v tom 
zdokonaľovať a vylepšovať naše 
techniky, ktoré sme časom získavali 
zo skúsenosti a dobrých rád iných 
súťažiacich.  
V ďalšej sezóne by sme sa chceli 
určíte umiestňovať na lepších mies-
tach, len háčik je v tom, že konku-
rencia je dosť veľká hlavne, čo sa 
tyká mašín a vybavenia. Tak držte 
nám palce. 
Viac informácií: 
http://hasicimatiasovce.webnode.sk/ 

 
DHZ Matiašovce 

 
 
 

Spracoval: Ing. Mária Veselovská       


