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Deň obce
Prvý oficiálny ročník dedinskej slávnosti s názvom Deň
Obce Matiašovce po nultom skúšobnom ročníku Športo-
vo-kultúrneho dňa v roku 2011 začal podľa harmono-
gramu dňa 12.08.2012 o 13,00 hod. Spočiatku ranný
dážď zneistil situáciu, pretože to čo bolo pripravené,
nikto nechcel odložiť kvôli zopár kvapkám dažďa. Pestré
nedeľné popoludnie odštartovala veľká detská olympiá-
da. Pre detičky bolo pripravených niekoľko disciplín s
hojným počtom zaujímavých a hodnotných cien. Deti sa
usilovne pustili do všetkých aktivít, ktoré im pripravili
ilustrátorky Divadla Ramagu.
Najcennejšia výhra v chlapčenskej kategórii bol skate-
board a v dievčenskej kategórii to bolo obrovské PUZ-
ZLE. A aby toho zúčastnené deti nemali málo, pre všet-
kých bola pripravená neodolateľne sladká torta, ktorú si
vzájomne medzi sebou podelili. Všetky deti dostali
mnou podpísaný diplom za účasť vo Veľkej detskej
olympiáde a medailu. Následne sa začal futbalový turnaj,
kde sa prihlásili družstvá žiakov, dorastencov, tím pánov
v stredných rokoch a tím starostu obce. Po vyčerpávajú-
cich a kvalitných zápasoch sa na prvom mieste zaslúžene
umiestnili dorastenci, ktorí presvedčili svojou rýchlo-
sťou a vytrvalosťou. Ihneď ako sa skončili futbalové
zápasy sa začala športová aktivita aj pre nežné pohlavie
vo volejbale. Tu boli iba dve súťažiace skupiny – slečny
zo Zamaguria proti domácemu kolektívu, ktorý nakoniec
po tuhom boji o víťazstvo podľahol.
Od začiatku Dňa obce pre návštevníkov rozvoniavala
vôňa gulášu, ktorý sa podával každému návštevníkovi
zadarmo. To aj spôsobilo, že rýchlosťou blesku sa guláš
minul, bohužiaľ sa nezvýšilo aj pre tých, ktorí prišli
neskôr, ale koniec koncov to viedlo k spokojnosti kuchá-
ra. Program sa venoval aj dospelému návštevníkovi, kde
bolo pripravené množstvo súťaží ako pílenie dreva, pitie
piva na čas, „holenie“ balónov, zatĺkanie klincov do
dreva, preťahovanie lanom, súťaž o najlepšiu gazdinku
a iné. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme, zúčast-
neným a porazeným v súťažiach prajeme, aby svojho
športového ducha o rok znovu povzbudili a na budúcom
ročníku s ním niečo vyhrali. Športovo-technickým spes-
trením dňa obce bola ukážka disciplíny, ktorou je Dob-
rovoľný hasičský zbor Matiašovce reprezentovaný na
najlepšej možnej úrovni, a to tak, že hasičky
z Matiašoviec vyhrali Okresnú ligu v roku 2012. Po tejto

hasičsko-športovej ukážke žien sa zrazu stala nečakaná
udalosť, kedy začal horieť automobil. Ten bol pohoto-
vo, správne a bez akéhokoľvek zaváhania uhasený
mužmi - dobrovoľnými hasičmi z Matiašoviec, kedy ich
na tento zásah privolal starosta obce.

Po pestrom programe prišla na rad kultúrna vložka
s Lacom Ladomiriakom, ktorý spieval piesne, hral na
gitare a zabával prítomných divákov modernými
a tradičnými slovenskými piesňami. Aby sa zachovala
tradičnosť kultúry a patriarchizmus k regiónu Zamagu-
rie, hudobný program spestrila goralská ľudová muzika
v podaní zoskupenia p. Regeca, kde si prítomní mohli
z chuti zaspievať v goralskom nárečí. Pre spoločenské
spestrenie programu sa v sále kultúrneho domu odohralo
divadelné predstavenie Divadla Ramagu od J.G. Tajov-
ského - Hriech. Následne až do 22.00 hod. pokračovala
voľná zábava pri hudbe, tanci, občerstvení a zábave.
Počas celej slávnosti boli prítomní sponzori
s nafukovacím hradom pre deti, boli tu zariadenia na
konzumáciu rýchlo pripravených potravín a nápojov.
Touto cestou ďakujem hlavne Pánu Bohu za počasie,
ktoré do poslednej chvíle vydržalo, ďalej všetkým, ktorí
sa na tejto slávnosti podieľali alebo prispeli akýmkoľvek
spôsobom k jeho realizácii, ale hlavne ďakujem Vám,
milí občania aj návštevníci našej obce, ktorí ste prišli aj
napriek tomu, že teplota na teplomeroch neukazovala
tropické čísla, ale mali ste chuť, čas a ochotu podporiť
túto slávnosť, zabaviť sa a aspoň takto vypustiť myš-
lienky formou odreagovania sa. Veríme, že budúci roč-
ník bude ešte lepšie počasie, viac návštevníkov a o to
viac hodnotných cien vrátane programu.

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce
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Zo života základnej školy
Otvorenie nového školského roka 2012/2013 sa uskutočnilo 3. 9. Slávnostne sme privítali najmä nových prváčikov,

ktorí sa nám predstavili a porozprávali, čo radi robia. Zo
školy si odniesli aj darčeky – balíček sladkostí, prvú
detskú knihu a uvítací list. Sú to: Damián Skribčák,
Tomáš Pompa, Cilka Mirgová a Natálka Režnická. Cel-
kový počet žiakov je 26.
Hneď v druhý deň vyučovania sme sa vybrali za kultú-
rou – navštívili sme nášho insitného sochára Miloslava
Semančíka a prezreli si výber z jeho tvorby. Deťom sa
výstava páčila. Žiakom sme taktiež ponúkli poznatky
o vesmíre formou zážitkového učenia, keď sme navští-
vili Planetárium v Prešove. Taktiež sme zakúpili do
školy interaktívnu tabuľu, pomocou ktorej ponúkneme
žiakom moderné a zaujímavé vyučovanie.
Na záver prajem všetkým žiakom úspešný štart do no-
vého školského roka 2012/2013.

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy

Ľudový umelec zostrojil unikátny betlehem
V uplynulých mesiacoch sa naša obec spomínala aj v ďalších
médiách a to v súvislosti s naším slávnym rodákom Milošom
Semančíkom. Tento ľudový umelec za štyridsať rokov zozbie-
ral takmer sto konských podkov, z ktorých vytvoril unikátny
železný betlehem.
Nechýbajú v ňom symboly svätej rodiny, troch kráľov ani
padajúca hviezda. Jeho zostrojením si splnil p. Semančík jeden
zo svojich životných snov.
Jedinečnosť tohto symbolu Vianoc spočíva v unikátnosti pou-
žitého materiálu. Každá konská podkova je iná svojím tvarom
či veľkosťou.
Zaujímavý betlehem je vystavený v areáli chaty ľudového umelca. V rámci prechádzky obcou si ho určite zájdite
obzrieť.

OZNAMY
 Dňa 2. 7. sa uskutočnil vývoz

nebezpečného odpadu.
 Verejná schôdza sa konala 5. 7.

v kultúrnom dome v Matiašovciach.
 Dňa 16. 7. sa podal cezhraničný

projekt na realizáciu Krížovej cesty
smerom na Humborg. Našim partne-
rom je Gmina Lapsze Nizne. Pred-
pokladané náklady predstavujú cca
54 000 €. V prípade schválenia pro-
jektu bude 85 % nákladov hrade-
ných z prostriedkov Európskej únie.
 Dňa 17. 7. Podtatranský futba-

lový zväz skontroloval stav futbalo-
vého ihriska a nezistil žiadne nedos-
tatky.
 Počas júlovej zbierky šatstva sa

vyzbieralo 1,5 t oblečenia.

 Na konci júla sa uskutočnila
rekonštrukcia elektroinštalácie
v materskej škole a následne pre-
behlo vymaľovanie priestorov. Cel-
ková investícia predstavovala vyše 3
000 €.
 Dňa 10. 8. sa konala verejná

schôdza na ulici Potok, kde sa rieši-
lo školstvo, vodovod a miestna časť.
 Dňa 17. 8. sa ukončilo osadenie

dopravného značenia v obci.
 Dňa 19. 8. ukončil svoju pasto-

rizáciu v našej obci PaedDr. Marián
Kačír. Novým farárom sa stal Mgr.
Igor Dlugosch.
 Dňa 5. 9. sa uskutočnilo prebe-

racie konanie prác na Rieke pri p.
Zelinovej a na ulici Potok. Zároveň
sa naplánovalo dokončenie prác do
konca roka, ktoré bude financované

opäť cez Slovenský vodohospodár-
sky podnik, š.p., povodie Popradu a
Dunajca.
 Dňa 13. 9. sme slávili 20. výro-

čie vysviacky kostola Sedembolest-
nej Panny Márie na ulici Potok.
Slávnostnú omšu celebroval Mons.
Andrej Imrich za účasti ďalších
kňazov.
 Od začiatku roka sme neprivíta-

li žiadneho novorodeného občana
našej obce.
 V rámci prác v obci sa dokonči-

lo výstavba oporného múra pred
materskou školou, vysadili sa vŕby
na spevnenie brehov. Na ulici Potok
sa opravil padajúci oporný múr.
Dočistilo sa priestranstvo nad hor-
ným cintorínom v obci. V základnej
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V uplynulých mesia-
coch sme sa rozlúčili s pánom
Stanislavom Skribčákom.

škole sa opravila vlhnúca stredová
priečka.
 V kultúrnom dome v Matiašov-

ciach sa ukončila rekonštrukcia
toaliet. Urobili sa kompletne nano-
vo, pričom z pôvodného vybavenia
zostali len múry. Osadili sa nové
plastové okná, urobili sa všetky
potrebné rozvody vody, elektriny,

odpadu, obložili sa steny, namonto-
vala sa nová sanita.
 Na webovej stránke obce Ma-

tiašovce môžete nájsť aj aktuálne
farské oznamy našej farnosti a tak-
tiež rozpis zápasov futbalových
stretnutí. Na tejto stránke sa nachá-
dzajú aj rôzne bannery a informácie.

Matiašovce v éteri
V nedeľu 16. septembra od 11.00 h ste možno viacerí z vás zachytili v Rádiu Regina hodinovú reláciu "Zvony nad
krajinou", ktorá bola tentokrát o našej obci. Vystúpili v nej viacerí občania, ktorí hovorili o živote ale aj histórii našej
obce. Bolo úžasné počúvať ľudí spokojných so životom a nadšených svojou prácou.
O histórií obce porozprávala p. Margita Čarnogurská, či kronikárka p. Mária Ovšonková a aj jej mama p. Mária Ov-
šonková. O hospodárstve, ktoré bolo niekedy hlavnou obživou väčšiny Matiašovčanov, sa rozhovoril p. Ján Kostka a
p. Ján Zibura, o poľovníctve p. Ľubomír Rušin, o lesnom hospodárstve a včelárstve p. Andrej Kuchta. Náš starosta p.
Marián Štefaňák vykresľoval problémy, ktoré trápia nás, občanov a tiež o pripravovaných projektoch. Obecnú knižni-
cu priblížila p. Iveta Mrázová, o svojej práci na pošte porozprávala p. Darina Ovšonková a redaktorka neobišla ani
gazdinku p. Máriu Režnickú. P. Eva Bolcarovičová hovorila, prečo ostala bývať v Matiašovciach a vyzdvihla hlavne
pokoj a čistotu prostredia a dobré susedské vzťahy. O práci v materskej škôlke porozprávala p. Tatiana Michnová, o
futbalovom mužstve p. Štefan Žembovič a hasičkách sl. Miriama Kostková. Náš chrám a krížovú cestu okolo neho
priblížil bývalý duchovný otec Marián Kačír, ktorý medzi iným tiež spomenul, že sa často stretol s cudzincami, ktorí
o našom kostole vedeli viac ako my, Matiašovčania.
Každý z oslovených, možno aj keď svojím, pre neho obyčajným životom, formuje spôsob žitia v našich Matiašov-
ciach. Buďme hrdí na našu obec a usilujme sa o zachovanie krás prírody a dobrého spolunažívania, aby sa aj turisti,
ktorí nás navštívia, cítili u nás príjemne a radi sa vracali.

Návraty
Divadelné predsta-
venie, F. Urbánek,

Hrob lásky, r. 1932

ŠPORT
V NAŠEJ OBCI

Futbalové mužstvo
Mladosť Matia-
šovce
Obec Matiašovce
vstúpila do Podtat-
ranskej regionálnej
súťaže s dvomi muž-
stvami, a to muž-
stvom mužov
a mužstvom žiakov.
Úspešnú sezónu po-
mohol naštartovať aj
sponzorský dar od p.
Tomáša Maličkého v
podobe 4 sád futbalo-
vých dresov v hodno-
te 460 €.
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Muži sa pred začiatkom súťaže zúčastnili turnaja vo Veľkej Frankovej, kde pri účasti týchto mužstiev: Franková, Os-
turňa, Spišské Hanušovce a Matiašovce, obsadili konečné druhé miesto. Najprv si poradili s Osturňou 4:0 a následne
vo finále prehrali so Spišskými Hanušovcami 3:2. Okrem tohto turnaja mali ešte prípravný zápas proti Slovenskej Vsi
kde prehrali 3:2.
Nedeľa 5.8.2012 bola pre obyvateľov obce priam futbalová. Najprv mužstvo mužov vstúpilo úspešne do prvého kola
podtatranskej súťaže 3. triedy skupiny B proti mužstvu Družstevník Franková výhrou 1:0. Následne sa odohral zápas
s názvom ,,Starí verzus mladí“. Bol to výber starších pánov Mladosti Matiašovce proti súčasnému kádru. Zápas sa
skončil výhrou starších pánov, čím ukázali, že to na ihrisku stále vedia. Počas zápasov, ale aj po ich skončení, panova-

la skvelá nálada, nechýbal ani
výborný guláš a občerstvenie.
Výsledky zápasov mužov: 1.
kolo Matiašovce – Franková 1:0
góly: Štefaňák Marián, 2. kolo
Výborná – Matiašovce 6:0, 3.
kolo Sp. Hanušovce - Matiašov-
ce 2:0, 4. kolo Matiašovce –
Osturňa 2:2 góly: 2x Veselovský
Tomáš, 5. kolo Podhorany –
Matiašovce 2:2 góly: Maniak,
Veselovský Tomáš, 6. kolo Ma-
tiašovce – Vlková 0:0, 7. kolo
Franková – Matiašovce 2:0.
Mužstvo žiakov malo vstup do
súťaže taký, ako asi málokto
čakal. V prvom kole na domácej
pôde nováčika z Vlkovej uhralo
remízu 1:1 a následne doma
rozstrieľalo mužstvo zo Starej

Lesnej v pomere 12:0. Momentálne sa mužstvo nachádza v hornej časti tabuľky, čo je výborne.
Výsledky zápasov žiakov: 1. kolo Vlková – Matiašovce 1:1, 2. kolo Matiašovce – Stará Lesná 12:0, 3. kolo Toporec –
Matiašovce 1:1, 4. kolo Podolínec – Matiašovce 2:1, 5. kolo Matiašovce – Gr. Petrovce 3:0, 6. kolo Slovenská Ves –
Matiašovce 2:1, 7. kolo Matiašovce – Spišský Hrhov 2:3 (hoci viedli 2:0). Držme chlapcom palce a príďme ich po-
vzbudiť na futbalové ihrisko. Presný harmonogram zápasov je na nástenke blízko autobusovej zastávky.

Ing. Tomáš Veselovský, PhD.
Dobrovoľný hasičský zbor
Šport sa v našej obci rozvíjal a najmä žal úspechy aj v
hasičskej disciplíne. Po minuloročnom prvom ročníku
sa naše družstvo žien zahryzlo do letnej sezóny a z de-
siatich súťaží stálo 8-krát na najvyššom stupni a jeden-
krát boli tretie. Najcennejším víťazstvom je určite výhra
okresného kola. Dievčatá sa stali celkovými víťazkami
ligy vo svojej kategórii a 29. septembra si vyskúšajú
svoju rýchlosť a presnosť aj vo Východoslovenskej
hasičskej lige v Kecerovciach (okres Košice-vidiek).
Dievčatá v tomto roku súťažili v zložení: Eva Bolcaro-
vičová, Nikola Sopková, Dominika Furcoňová, Laura
Mačugová, Miriama Bolcarovičová, Katarína Matonia-
ková, Miriam Kostková a dve náhradníčky: Diana Mar-
hefková a Mária Bolcárová.
Mužstvo mužov sa v uplynulej sezóne taktiež zlepšilo a
v konečnom súčtovaní skončilo v lige 7. z jedenástich
mužstiev.

Spracoval: Ing. Mária Veselovská, Mgr. Marián Štefaňák


