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Vážení spoluobčania,
už je tu tretí mesiac roku 2012 a s ním prichádza štartovné

číslo občasníka Naše Matiašovce. Opätovne Vám budeme
prinášať všetky aktuality, zaujímavosti, ale aj problémy či
návrhy riešení, ktorými sa obec ako celok bude zaoberať.
Teší nás, že záujem o obecné noviny je veľký a že dostáva-
me aj spätné ohlasy. Radi uvítame, keď využijete svoje
právo na vyjadrenie vlastného názoru či už verejne na
zhromaždeniach, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka, alebo
osobne mne, poslancom obecného zastupiteľstva či priamo
na Obecnom úradu formou vhodenia lístka do schránky
pripevnenej pri vchodových dverách. Samozrejme, že aj
tohto roku Vás budeme informovať o plánovaných aktivi-
tách, dôležitých rozhodnutiach, s ktorými sa spoločne popa-
sujeme.
Medzi plánované aktivity v roku 2012 patrí rekonštrukcia
javiska kultúrneho domu na ul. Hlavná (už je ukončená),
rekonštrukcia sociálnych zariadení v sále kultúrneho domu
na ul. Hlavná (práve prebieha), zrušenie voľného vypúšťa-
nia odpadových vôd na pozemok pod Obecným úradom a
napojenie všetkých sociálnych zariadení ku žumpe umies-
tnenej za bývalou krčmou, zosúladenie údajov v katastri
nehnuteľností so samostatne hospodáriacimi roľníkmi
z hľadiska dane z nehnuteľností, dokončenie rekonštrukcie
oporného múru pri multifunkčnom ihrisku a v západnej časti
ulice Potok vrátane náteru zábradlí, osadenie dopravného
značenia na miestnych komunikáciách z dôvodu zvýšenia
bezpečnosti cestnej premávky, rozšírenie chodníka pod
autobusovou zastávkou z ul. Hlavná smerom na ul. Južná
a Pod lesom, odvodnenie severnej časti parcely medzi Ma-
terskou školou a Základnou školou vrátane výstavby parko-
viska a dokončenia chodníka od Materskej školy ku Základ-
nej škole, údržba miestneho rozhlasu v prípade úspechu
v projekte verejného osvetlenia, výroba drevených lavičiek
a stolov pre kultúrne podujatia a osadenie lavičiek vráta-
ne niekoľkých smetných košov po obci, výsadba drevín ako
náhrada za vyrúbané dreviny (v dvojnásobne väčšom počte
ako sa vyrúbalo) a výstavba rozmerovo väčšieho mosta
spoločne s chodníkom z ul. Pod lesom na ul. Južná pri ro-
dinnom dome p. Antona Bolcaroviča.

Samozrejme, že aj tento rok sa budeme uchádzať o finančné
prostriedky z rôznych zdrojov na naplnenie ďalších aktivít,
na ktoré nemáme vlastné zdroje.
Dovoľte mi, touto cestou popriať Vám všetkým z rôznych
príležitostí. Pretože v každodennom zhone pod tlakom po-
vinností si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú
dni pracovné i sviatočné. Či už je to nedávny sviatok žien
alebo blížiace sa Veľkonočné sviatky. Prajem Vám veľa
zdravia, lásky, pokoja, úsmevu na tvári, vytrvalosti
a Božieho požehnania.
Teším sa na spoločné stretnutia a rozhovory s Vami a na
vecné, objektívne riešenia vzniknutých situácií. Chcem sa
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na rôznych projek-
toch, stavebných prácach, kultúrnych či spoločenských
podujatiach a akokoľvek boli nápomocní pri zveľaďovaní
našej obce. Rád uvítam akúkoľvek ďalšiu spoluprácu
z Vašej strany, aby sme spoločnými silami pokračovali
v rozbehnutej práci.

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce

Požiar v našej obci
V Matiašovskom chotári 18. marca v popoludňajších

hodinách vyhorela plocha o rozlohe cca 3 ha pravde-
podobne od nedopalku z cigarety. Oheň sa našťastie
zastavil tesne pred lesným porastom nad Vaľkovou

dolinou. Týmto ďakujeme občanom za rýchlu spolu-
prácu a zorganizovanie záchrannej akcie. Taktiež sa
ukázala výborná pohotovosť DHZ Matiašovce a ZHZ
Spišská Stará Ves, ktorým patrí veľká vďaka.
Z dôvodu zvýšeného rizika žiadame občanov, aby

neporušovali zákon o vypaľovaní trávnatých porastov.

Do kroniky obce sa od januára zapísali
noví občania:

Janko Grigľák, Sabinka Gorlická

a Miloško Furcoň.
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OZNAMY o činnosti
Obecného úradu

 Dňa 28. 12. 2011 sa konalo ve-
rejné zhromaždenie, kde sa okrem
iného riešil výrub stromov v MŠ,
miestne dane a poplatky, požiadav-
ky ľudí (výstavba chodníka pri p.
Antonovi Bolcarovičovi, ktorá spája
ulice Pod lesom a Južnú).
 Od 1. 1. 2012 je platné vše-

obecne záväzné nariadenie obce o
dani z ubytovania. Jeho výška je
0,35 EUR za osobu a noc. Občania,
ktorí poskytujú ubytovanie, sú po-
vinní nahlásiť seba ako subjekt a
platiť daň z ubytovania.
 Žiadame chovateľov psov, aby

sa ich psy voľne nepohybovali po
obci. Porušenie sa môže trestať po-
kutou.
 Vyzývame občanov, aby každú

stavebnú činnosť alebo začatie stav-
by ako sú dreváreň, prístrešok, oplo-
tenie, altánok a iné ohlásili na
Obecnom úrade (OcÚ) ešte pred
začatím stavebných prác.
 V Materskej škole (MŠ) sa po-

čas letných mesiacov minulého roka
zateplila povala minerálnou vlnou
v celkovej sume 1200 EUR.
 Od začiatku roka sa spracováva

nová databáza nehnuteľností a
vlastníctva pre potreby obce a sa-
mostatne hospodáriacich roľníkov a
vlastníkov.
 Na základe zákona o civilnej

ochrane obyvateľstva bude aj v tom-
to roku prebiehať skúška sirény
každý druhý piatok v mesiaci.
 Dňa 17. 1. sa uskutočnilo stret-

nutie k realizácií opravy brehov na
Rieke v úseku od p. Bolcaroviča
Antona až po p. Čarnogurského na
ul. Pod lesom za účasti investora
SVP, a.s. Poprad a starostu obce.
 Dňa 23. 1. navštívil obec posla-

nec Národnej Rady Slovenskej Re-
publiky (NR SR) p. Ondrej Matej
(SDKÚ) v rámci okružnej poznáva-
cej trasy s nezávislými starostami
Prešovského samosprávneho kraja.
 Dňa 24. 1. sa podal projekt in-

formačného a uvítacieho systému

obce cez Euroregión Tatry, kde
môže obec získať finančný príspe-
vok v hodnote 1500 EUR.
 Dňa 26. 1. sa uskutočnilo pra-

covné stretnutie spoločného škol-
ského úradu v Lendaku, kde sa rieši-
li bežné záležitosti v rámci školy a
preriešili sa novely v rámci legisla-
tívy.
 Dňa 27. 1. bolo prvé zasadanie

okrskovej komisie k voľbám do NR
SR.
 Od začiatku februára prebiehala

rekonštrukcia balkóna a javiska
v kultúrnom dome na ul. Hlavná,
ktorá sa ukončila 17. 2.
 Dňa 16. 2. sa konalo stretnutie

so všetkými samostatne hospodária-
cimi roľníkmi v obci za účelom
spresnenia výmer obrábanej a prena-
jatej pôdy.
 Od 20. 2. sa rekonštruujú so-

ciálne zariadenia v kultúrnom dome,
vrátane prestavby kancelárií na prí-
zemí pre starostu a administratívu.
 Dňa 24. 2. sa v Kežmarku ko-

nalo ustanovujúce zasadnutie k za-
loženiu oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu TATRY-SPIŠ-
PIENINY, s úspešným koncom -
podal sa projekt v oblasti cestovné-
ho ruchu.
 Dňa 29. 2. bol podaný projekt

na výmenu okien a zateplenie celej
budovy OcÚ a kultúrneho domu,
kde obec žiada od Ekofondu, n. f.
cca 33 000 EUR.
 Pri vstupe do budovy obecného

úradu je umiestnená schránka na
pripomienky, nápady a poznámky
občanov.
 Od 1. 3. je na OcÚ absolvent na

absolventskej praxi, ktorý spracová-
va databázu hrobových miest.

 Obec podala 8. 3. žiadosť o fi-
nančný prostriedok na rekonštrukciu
krížovej cesty vo výške 6 000 EUR.
 Divadlo RAMAGU rozširuje

okruh svojich činností a pripravuje
prvé Zamagurské noviny. Každý
mesiac bude do obce prichádzať
výtlačok, ktorý bude hovoriť o aktu-
álnych témach, riešiť problémy,
otvárať aktuálne otázky, a to všetko
len a len zo Zamaguria a bez fi-
nančného zaťaženia obcí.
 V mesiaci marec a apríl bude

miestnym rozhlasom a internetovou
stránkou propagované čistenie obce.
Každý vlastník zodpovedá za čistotu
svojho majetku aj pred záhradkou.
Preto vyzývame občanov, aby sa
podieľali na skrášlení obce a pozbie-
rali si kamienky, odpadky pred svo-
jimi rodinnými domami.
 V jarných mesiacoch bude pre-

biehať zber veľkoobjemového od-
padu. O presnom termíne bude in-
formovať obecný rozhlas.
 Východoslovenská energetika

(VSE) vymení niekoľko stĺpov a
nástrešníkov na budovách v obci a
zaradí nás do strednodobého plánu,
kde postupne v horizonte 5 rokov
vymení všetky drevené stĺpy v obci.
 Podtatranská vodárenská spo-

ločnosť, a.s. ponúka pri príležitosti
svetového dňa vody 25 %-nú zľavu
(cena so zľavou 97,11 €) na rozbor
vody. Ak si však žiadateľ vyzdvihne
sterilnú nádobu na odber vody
priamo na pracovisku PVS, bude
táto cena cca 80 €. Spoplatnenie
rozborov je vlastným rozhodnutím
PVS, a.s.
 Žiadame a vyzývame všetkých

občanov, ktorým to zdravotný stav
dovoľuje a budú sa nachádzať v ob-
ci, aby prišli a svojou účasťou pri-
speli k akcii Čistá obec Matiašovce
dňa 31. 03. 2012 o 8,30 h. pred bu-
dovu OcÚ, kde si vyzdvihnú pra-
covné rukavice a vrecia na odpad.
Následne sa rozdelia úlohy a určia
lokality, kde je naša pomoc potreb-
ná.
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Goralské fašiangy v Bratislave
Dňa 11. februára 2012 sa v Zrkadlovom háji v Bratislava - Petržalke uskutočnil jubilejný

10. ročník Zamagurských fašiangov. Práve na tento výnimočný moment bola pozvaná
obec Matiašovce, aby ukázala, že aj v nej žije tradičný goralský duch a tradície.
Goralské fašiangy otvorila slávnostná sv. omša v chráme u Uršulínok v Starom meste. Po

jej skončení sa všetci presunuli do Petržalky. V úvode odznel príhovor richtára Goralov p.
doc. ThDr. Andreja Filipeka SJ, PhD., následne bol udelený pamätný list p. RNDr. Vojte-
chovi Rušinovi DrSc., rodákovi zo Spišských Hanušoviec, ďalej bol program v réžii obce
Matiašovce s príhovorom pána starostu. Hneď po ňom nasledoval program našich ochot-
níkov, ktorí vystupovali vôbec po prvýkrát a hneď v hlavnom meste. Odznelo zopár piesní v podaní detí, následné
sólo spev mužov a žien, spoločné piesne a samotný tanec dospelých. Obec prezentovala aj tradičné Matiašovské a
Goralské jedlá, ktoré usilovne pripravila p. Režnická z Mlynskej ulice. Okrem kultúrneho programu a jedál obec pre-
zentovala významných rodákov a ich tvorbu, napr. publikácie od Andreja Bednára a Miloslava Semančíka.
Účasť na tomto plese podporili aj sponzori, ktorým srdečne ďakujeme. Po oficiálnom programe boli účinkujúci fol-

klóristi z Matiašoviec pozvaní reprezentovať obec na Záhoráckych folklórnych slávnostiach.
Touto cestou chceme v mene obce Matiašovce poďakovať všetkým účinkujúcim a tiež tým, ktorí akýmkoľvek spôso-

bom priložili ruku k dielu, vytvorili prenádherný program a ukázali "svetu", že aj v Matiašovciach majú ľudia radi
folklór a spev.

II. Matiašovský ples
V tretiu februárovú sobotu to v kultúrnom dome v Matiašovciach zase „žilo“. Po roku sa konal už druhý ročník Ma-

tiašovského plesu. Ročná prestávka dala príležitosť premyslieť si program, navrhnúť chutné jedlá, upraviť priestory
sály kultúrneho domu a vyhnúť sa prípadným nedostatkom z predchádzajúceho ročníka pre vytvorenie tej správnej
atmosféry. Scenár bol totožný s predchádzajúcim plesom, nie preto, žeby nebolo čo nové vymyslieť, ale z dôvodu
osvedčenej zábavy, ktorá sa ukázala pred rokom. Avšak, aby to nebolo úplné rovnaké,  pozvali sme ľudového zabáva-
ča Jozefa Jendrichovského alias Jožko Bryndza resp. Marika z Novej Ľubovne. Na začiatku plesu vyslovil zopár slov
o obci a vyzval starostu na slávnostný príhovor s úvodným tancom s manželkou. Potom zabávač celý ples moderoval
a zároveň vytvoril niekoľko vtipných vstupov, do ktorých zapojil všetkých plesajúcich. Prvou a zároveň najočakáva-
nejšou časťou plesu bolo živé vystúpenie matiašovských nadšencov ľudovej hudby, ktorí svojím vystúpením prvý krát
zaujali na 10. ročníku Zamagurských fašiangov v Bratislave. Všetci prítomní sa na toto vystúpenie veľmi tešili, preto-
že veľký ohlas a úspech v Bratislave sa hneď po obci rozšíril. Naozaj, aj na tomto plese účinkujúci obdŕžali obrovský
potlesk za úžasný výkon. Šéfkuchárka pripravila chutné dobroty v dvoch chodoch. V priestoroch aj napriek chýbajú-
cemu ústrednému kúreniu bola pomerne príjemná teplota vďaka teplovzdušnému ohrievaču. Do tanca hrala skupina
PEPEBAND zo Spišskej Belej a zábava trvala až do skorých ranných hodín, kedy sa postupne všetci plesajúci tanečne
a spoločensky unavili. O rok sa bude ples konať znovu a už teraz sa tešíme na Vašu účasť.

Návraty

Základná škola po
oprave z roku 1932

V uplynulých me-
siacoch sme sa

rozlúčili s pánom
Antonom Ovšon-

kom a s pani Hele-
nou Bombarovou.
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Voľby do NR SR
V sobotu 10. marca sme pristúpili

k urnám, aby sme dali hlas politikom
a politickým stranám. Volebné
miestnosti vrátane volebnej miestnos-
ti v Matiašovciach sa otvorili o 7.00 h
a uzavreli o 22.00 h. Definitívne spo-
čítanie hlasov a podpísanie zápisnice
sa ukončilo o 23.45 h. Následne po-
tom predsedkyňa okrskovej volebnej
komisie a zapisovateľka šli odovzdať
spoločne so starostom obce výsledky
za obec Matiašovce Obvodnej voleb-
nej komisii v Kežmarku. Tu sa čakalo
od 00.30 h do 4.00 h.
Z celkového počtu oprávnených vo-

ličov (586) obce Matiašovce pristúpi-
lo k volebným urnám 338 voličov.
Počet neplatných lístkov bolo 4. Ná-
zov politickej strany s počtom hlasov
a percentuálne zastúpenie je uvedené
v tabuľke.

VÝVOZ   ODPADU – ROK  2012

Mesiac Separovaný Komunálny
odpad odpad

JANUÁR 11.01. 11.01.
25.01.

FEBRUÁR 08.02. 08.02.
22.02.

MAREC 07.03. 07.03.
21.03.

APRÍL 04.04. 04.04.
18.04.

MÁJ 02.05. 03.05.
30.05. 16.05.

30.05.
JÚN 27.06. 13.06.

27.06.
JÚL 25.07. 11.07.

25.07.
AUGUST 22.08. 08.08.

22.08.
SEPTEMBER 19.09. 05.09.

19.09.
OKTÓBER 17.10. 03.10.

17.10.
31.10.

NOVEMBER 14.11. 14.11.
28.11.

DECEMBER 12.12. 12.12.
27.12.

ŠPORT V NAŠEJ OBCI

Futbalové mužstvo Mladosť Matiašovce
V sobotu 14. 1. 2012 sa ukončila súťaž futbalistov
v Niedzici v Poľsku. Futbaloví nadšenci z našej obce
sa zúčastnili tohto turnaja po prvý krát a hneď na svo-
jom debutovom vystúpení obsadili 3. miesto z 8 súťa-
žiacich. Okrem toho najlepším brankárom celej súťaže
sa stal náš brankár Patrik Brejčák. Srdečne blahoželá-
me a prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní obce.
Svoju jarnú časť začínajú 7. apríla 2012 o 12.00 h aj

žiaci Mladosť Matiašovce. Ich prvý zápas bude na
domácom ihrisku proti Dynamo Podhorany. Po zimnej
príprave, ktorú absolvovali počas uplynulých víken-
dov, im príde určite vhod aj podpora domáceho publi-
ka. Preto sa tešíme aj na Vašu účasť.

Názov politickej strany Počet hla-
sov %

Smer - sociálna demokracia 188 56,29
Kresťanskodemokratické hnutie 54 16,17
Ľudová strana Naše Slovensko 20 5,99
Slovenská národná strana 18 5,39
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 17 5,09
Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS 14 4,19
Sloboda a solidarita 8 2,40
99 % - občiansky hlas 8 2,40
Právo a spravodlivosť 2 0,60
Strana zelených 1 0,30
Most - híd 1 0,30
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 1 0,30
Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej 1 0,30
Strana živnostníkov Slovenska 1 0,30

Spracoval: Ing. Mária Veselovská, Mgr. Marián Štefaňák


