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Sursum corda
V uplynulých dňoch vyšla ďalšia
kniha nášho občana Františka
Babiara. Samotný autor nám
v rozhovore o svojom diele pove-
dal: „Zbierka má názov Sursum
corda (Hore srdcia) a tematicky
je do určitej miery pokračovaním
prvej (In hoc signo – V tomto
znamení, 2008). Aj ona má tri
tematické cykly: škola, seniorský
vek a duchovné texty väčšinou
liturgického a príležitostného
charakteru. Druhá zbierka je
však obsažnejšia a v porovnaní
s prvou neobsahuje publicistické
texty, to znamená, že obsahuje
poéziu a prózu. Čitatelia v nej
nájdu niektoré príležitostné verše,
ktoré môžu využiť pri rôznych

jubileách a sviatkoch. Spájajúcim motívom zbierky, ktorý sa premietol aj
v jej názve je apel na múdrosť srdca a život podľa neho."
František Babiar sa narodil 25. apríla 1937 v Spišských Hanušovciach. Po
absolvovaní štúdia slovenského jazyka a literatúry na niekdajšej Filozofic-
kej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove pôsobil ako pedagóg do
roku 2000 v rôznych typoch stredných škôl v Žiline, naposledy v Gymnáziu
sv. Františka z Assisi. Odvtedy žije v rodnom Zamagurí. Písať začal až po
päťdesiatke. Sám sa nepokladám za toho, kto píše. Svoje texty ponímam
ako milosť neskorého príspevku ku komunikácii v tichej a skrytej meditácii
s cieľom práve vo svojej malosti osláviť Boha a povzbudiť spoločenstvo.
Skúsil som totiž, že úprimné hľadanie pravdy v kráse vedie k poznávaniu
Krásy v Pravde a dotknúť sa ich možno len čistým srdcom.
O svojom nadaní p. Babiar hovorí: „Sám sa nepokladám za toho, kto píše.
Svoje texty ponímam ako milosť neskorého príspevku ku komunikácii
v tichej a skrytej meditácii s cieľom práve vo svojej malosti osláviť Boha
a povzbudiť spoločenstvo. Skúsil som totiž, že úprimné hľadanie pravdy
v kráse vedie k poznávaniu Krásy v Pravde a dotknúť sa ich možno len čis-
tým srdcom.“
Prezentácia novej knihy sa uskutoční 23. decembra 2012 o 14.00 h v zasa-
dačke obecného úradu v Matiašovciach.

V zákulisí
Jasle, slama, vôl a osol,
hviezda, anjel – nebies posol.
Srdce v hrudke, hrudka v dlani,
vďačnosť životu, lásku chráni.
Rúčky, očká, zima počká,
radosť, nádej spieva vločka.
Brána nebies zámku nemá,
kopija už nabrúsená.
Práca nákup, nákup práca,
bieda kráča, kroky máča.
Koledníci vyspevujú,
pokoj, lásku vetry dujú.
Tichá noc, svätá noc...
Duša spí, slepo spí...
Nestojí o pomoc...
Chce len moc, tvrdú moc...
Len láska nezaspí...

F. Babiar
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V uplynulých mesia-
coch sme sa rozlúčili s pani Da-
riou Bolcarovičovou, Máriou Gra-
indovou, Boženou Kovalčíkovou a
Máriou Bednárovou, a tiež s pá-
nom Milanom Deverom, Jánom
Krakom a Františkom Žembovi-
čom.

OZNAMY
 Dňa 3. 10. sa uskutočnilo stret-

nutie s rodičmi vo veci spojenia a
premiestnenia školských zariadení a
výstavby nájomných bytov v obci.
Rodičia nesúhlasili so spojením ani
s premiestnením, a preto školské
zariadenia ostávajú v súčasných
priestoroch. Nájomné byty sa z dô-
vodu malého počtu nájomcov stavať
nebudú.
 V dňoch 5. 10. a 14. 12. zasada-

lo obecného zastupiteľstvo.
 Ako ste si všimli, na všetkých

cintorínoch sú umiestnené infor-
mačné tabule s plánmi hrobových
miest a so znením skrátenej verzie
Všeobecného záväzného nariadenia
č. 7/2011, z ktorého vyplýva povin-
nosť uzatvoriť nájomné zmluvy na
hrobové miesta, kde sú pochovaní
nebohí príbuzní. Tieto nájomné
zmluvy je potrebné uzatvoriť čo

najskôr. Z poplatkov budú hradené
vývoz odpadov, kosenie trávy, op-
ravy plotov, schody na hornom cin-
toríne, výstavba chodníkov, dove-
denie elektrickej energie a vody. Na
našich cintorínoch je spolu cca 500
hrobov.
 Dňa 15. 10. sa uskutočnil Deň

otvorených dverí na Obecnom úra-
de, kedy navštívili OÚ deti zo Zá-
kladnej školy Matiašovce.

Deti videli kanceláriu pána starostu,
kroniku, sálu, kuchyňu a hasičskú
zbrojnicu.
 Firma Zastrova, a.s. poskytla

ako sponzorský dar poklop k vodo-
vodu na ulici Potok v sume 100 €.
 Dňa 28. 10. sa v kultúrnom

dome konalo posedenie s dôchod-
cami.
 V mesiaci november sa usku-

točnila inventarizácia všetkého
hmotného a nehmotného majetku
obce.
 Dňa 18. 11. sa uskutočnilo val-

né zhromaždenie Lesopôdohospo-

dárskeho pozemkového spoločen-
stva Matiašovce. Na tomto zhro-
maždení sa zišla viac ako polovica
vlastníkov.
 Dňa 20. 11. prebehol audit ob-

ce.
 Dňa 27. 11. bol zber nebezpeč-

ného odpadu.
 Dňa 6. 12. navštívil obec Miku-

láš. Priniesol balíčky sladkostí pre
135 detí do veku 12 rokov.
 Každá domácnosť dostane od

obce na rok 2013 darček v podobe
stolového kalendára.
 Dňa 26. 12. budú v kostole zbo-

risti spievať vianočné koledy. Po ich
skončení odprezentujú naše deti v
kultúrnom dome (KD) na ul. Hlavná
jasličkovú pobožnosť. A o 19.00 h
na ul. Potok bude v KD divadelné
predstavenie: Večný život, večná
mladosť od RAMAGU zo Spišskej
Starej Vsi.
 Na Silvestra 31. 12. bude otvo-

rená sála v KD na ul. Hlavná. Vše-
tci, ktorí sa chcete rozlúčiť so sta-
rým rokom a privítať nový rok 2013
pri hudbe a s priateľmi, ste srdečne
pozvaní.
 Medzi občanov našej obce už

patrí aj Marek Bolcarovič a Lucka
Červenáková.
 Ďakujeme DHZ Matiašovce za

pomoc pri hasení požiaru v Spiš-
ských Hanušovciach dňa 9. 12.

Spoznávanie ľudí a prírody
Moja veľká chuť za ďalším spoznávaním Slovenska ma
zaviedla až ku Goralom. Doviedla ma až do obce, ktorú
som si vyhliadol z počutia. Cesta do tejto dediny bola
dlhá a moja zvedavosť bola čím ďalej tým väčšia a väč-
šia. Po mojom príchode ma privítal starosta obce, s kto-
rým som sa skontaktoval. Z jeho prístupu som vycítil
radosť z mojej návštevy. Nenechali sme turistiku dlho
čakať a na druhý deň sme sa vybrali po okolí. Pri našej
prechádzke v jesenných mesiacoch som spoznal množ-
stvo skvelých ľudí, ktorí ma pozvali do svojich príbyt-
kov. V ich prítomnosti som sa cítil veľmi príjemne. Pán
starosta sa mi venoval jeden celý deň a vybral sa so mnou
do prírody a všetko mi dopodrobna vysvetlil. Na každú
moju otázku mal jasnú odpoveď, ktorá bola uspokojivá.
Proste som veľmi rád, že som sa s takýmto človekom
zoznámil, aj keď vekovo sme od seba rozliční, zistili sme,

že máme rovnaké názory na prírodu, zvieratá a život oko-
lo seba. V tejto dedine sú ľudia, ktorí veľmi radi pomôžu
ak zistia, že niekto potrebuje pomoc. Je to úplne jedno či
je to niekto z dediny a či cudzinec. Pre nich je pomoc
prvoradá. Je to prekrásne, navzájom si pomáhať a byť k
iným ľuďom tolerantný. Nevytratil sa z ľudí cit, láska a
charakter. Preto rád navštevujem nepoznané a všímam,
ako si prekrásne ľudia nažívajú v niektorých kútoch Slo-
venska. Často si kladiem otázku, nemali by sme sa mi od
takýchto ľudí učiť? Je to veľký rozdiel prehodiť so suse-
dom pár slov alebo sa so susedom otvorene a úprimne
porozprávať o všeličom a tiež si pomôcť. Ako som spo-
mínal moju prechádzku prírodou, zistil som, že nemajú
vyznačené turistické chodníčky. Bol som veľmi milo
prekvapený, keď som sa dozvedel, že chcú, aby turistické
chodníčky boli, aby ľudia skutočne videli tu prekrásnu
panenskú nedotknutú prírodu Zamaguria. Som presved-
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čený, že v krátkej dobe sa objavia aj spomínané turistické
značky, aby sa návštevníci a milovníci prírody mohli
orientovať a oboznámiť sa s novými trasami, ktoré roz-
hodne budú prekrásne. Táto dedina sa nachádza v pohorí
Spišská Magura a volá sa Matiašovce. Schválne som si
nechal názov obce na koniec. Nie nadarmo sa vraví, to
najlepšie na koniec.
Vrelé odporúčam turistom mladým, starým, každému kto
rád obúva turistickú obuv s nádejou, že niečo nové a pek-

né uvidí. Navštívte obec a okolie, verím že budete milo
prekvapení. Nemali by sme zabudnúť na zázračné slovko,
ktoré sme sa naučili od našich rodičov či starých rodičov.

Ján Ferenc, fotograf, ktorý v lete navštívil našu obec a
bol ňou nadšený. Fotografie obce si môžete pozrieť na:

http://moje-cvak.meu.zoznam.sk

Zo života základnej školy
Škola je už v plnom prúde. Okrem klasického vyučovania majú naši žiaci aj vyučovanie zážitkovou formou. V rámci
regionálnej výchovy spoznávame zamagurské obce osobne, to znamená, že sa po nich prejdeme a pozrieme si aj
miestny kostol. Teraz sme navštívili obec Havku. Pešo sme ju prešli raz-dva. Odfotili sme sa pred kostolom a pani
učiteľka Trebuňová deťom porozprávala históriu vzniku sochy, ktorá sa pred ním nachádza. Potom sme sa zastavili
v Spišskej Starej Vsi, kde  sme si tiež pozreli  kostol a navštívili zároveň výstavu pod názvom „Druhy európskeho
významu“, ktorá sa konala v miestnej knižnici. Každoročne organizujeme Európsky deň rodičov a školy, ktorý sme
teraz spojili s Dňom zdravej výživy. Tomu sme prispôsobili aj súťaže. Rodičia s deťmi hádali hádanky o ovocí
a zelenine, museli napísať názvy piesní a rozprávok, v ktorých sa spomína ovocie a zelenina, z donesených čerstvých
druhov ovocia a zeleniny vytvárali obrazy. Pani učiteľka Trebuňová s deťmi pripravila aj čerstvú nátierku, ktorou
pohostili prítomných rodičov. Na fotografii sú tri najúspešnejšie
dvojice. Martin Trebuňa, Dávid Rušin a Kristínka Bolcarovičová
s mamičkami. V rámci aktivity „Zober loptu a nie drogu“ sme
navštívili ZŠ vo Veľkej Frankovej, kde sa uskutočnil priateľský
futbalový  zápas medzi našimi žiakmi a  žiakmi hosťujúcej školy.
Naši žiaci boli úspešnejší, vyhrali 14 : 8. Najproduktívnejší hráč
bol náš žiak Tomáš Kuchta, ktorý dal najviac gólov. Na konci
školského roka nás čaká odvetný zápas.  Dúfajme, že sa nám
bude dariť rovnako dobre.
Nezabudli sme ani na starých rodičov žiakov školy, pre ktorých
sme pripravili besiedku, ktorá tak dojala staré mamy, že sme si
všetci spoločne aj poplakali. Na záver si deti spolu so starými
mamkami zaspievali a pochutnali na koláčikoch. V Kežmarku
sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení rozprávky pod ná-
zvom „Žabia princezná“. Na hrade sme si prezreli staré motorové vozidlá, ktoré obdivovali najmä chlapci. Navštívili

sme aj múzeum, v ktorom je vystavený starý nábytok. Aby sa
žiaci naučili rozprávať nárečím, uskutočnili sme „Hodinu goral-
činy“, ktorú viedla pani Marta Pisarčíková. Deti sa učili predsta-
viť, porozprávať o členoch rodiny, počítali do desať, učili sa po-
menovať po goralsky časti tela, zaspievali si goralské pesničky.
Na záver bola súťaž družstiev, kto si čo najviac zapamätal.
V tejto aktivite budeme pravidelne pokračovať, aby sa aj naj-
mladší obyva-
telia Matiašo-
viec naučili

goralčinu.
Každoročne

robíme sláv-
nostné prijí-

manie prvákov do „Žiackeho cechu“, kde žiaci musia preukázať,
čo sa už naučili, predniesť báseň alebo zaspievať. Potom sú sláv-
nostne riaditeľkou školy pasovaní za riadnych členov daného ce-
chu a triednou učiteľkou dekorovaní šerpou. Na konci musia  zlo-
žiť slávnostný sľub, že sa budú dobre učiť, aby boli múdri a robili
radosť rodičom a učiteľom. Túto slávnostnú udalosť im bude pri-
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pomínať pamätný list a pomôcky na vyučovanie. Taktiež sme uskutočnili aktivitu „Európsky deň jazykov“, kde sa
žiaci oboznámili so štátmi v Európe, akým jazykom sa tam hovorí, zistili, že aj naša vlasť tam patrí. Riaditeľka školy
čítala texty v ruskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku a žiaci určovali, o aký jazyk ide. Nakoniec robili súťaž,
čo si z celej hodiny zapamätali. Vyhralo družstvo pod vedením Tomáša Kuchtu, žiaka 4. ročníka. Nezabudli sme ani
na tradičné stretnutie s Mikulášom pri vianočnom stromčeku. V ďalšom kalendárnom roku nás čaká taktiež veľa zá-
žitkov. Teraz sa už tešíme na Vianoce. Nech sú pre každého šťastné a veselé.

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy

Návraty
Mužský kroj v 30. rokoch 20. storočia

Poľovnícke združenie Gojnica
Starostlivosť o zver sa zameriava na zvyšovanie pri-
rodzenej úživnosti prostredia a na prikrmovanie po-
čas zimného obdobia vhodnými krmivami. Každo-
ročne sa PZ Gojnica zúčastňuje na brigádach pre
LPPS Matiašovce. Ide o výsadbu stromčekov, čiste-
nie plôch po ťažbe a výsek nežiaducich drevín.
V júni mesiaci poľovníctva je dôležitá ochrana po-
ľovnej zveri a to hlavne pri rodení a odchove mlá-
ďat. V tomto mesiaci sa zameriava na odstrel škod-
livej zveri, pytliačiacich psov a túlavých mačiek. Tí
sú najväčší nepriatelia mladých zvieracích jedincov
v prírode. Poľovná stráž v súčinnosti s policajným
zborom vykonáva dozor a ochranu pred pytliakmi.
Hlavne v zimnom období, v čase núdze je zver od-
kázaná na pomoc poľovníkov. Tí zabezpečujú zá-

sobníky sena (4 ks) a krmelce (27 ks) kvalitným
lúčnym senom. Ďalej z jadrového krmiva je to kuku-
rica, ktorú zver potrebuje na získanie podkožného
tuku a v našom združení je aj hlavným nástrojom na
prilákanie diviačej zveri do revíru. Po niekoľkoroč-
ných skúsenostiach sa toto krmivo využíva ako dô-
ležitá súčasť vnadísk pre diviačiu zver. Tá
v súčasnosti absentuje v Zamagurí z dôvodu malého
obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov,
ale aj z väčšieho tlaku zo strany dravcov, hlavne
vlka. Ovos ako zdroj bielkovín je tiež dôležitý pre
raticovú zver. Ďalej sa prikrmuje plodinami ako sú
gaštany a jablká. Z dužinatých krmív ja to kŕmna
repa a zemiaky. Soľ ako minerálny zdroj je podáva-
ná po celý rok do soľníkov, ktoré sú rozmiestnené
po celej výmere poľovného združenia.

Najsilnejšie medailové trofeje ulovenej zveri v PZ
Gojnica Matiašovce:
Diviak lesný – 121,65 b C.I.C., zlatá medaila –
Veselovský Anton,
Jeleň lesný – 205,91 b C.I.C. – strieborná medaila –
Rušin Ľubomír,
Vlk dravý – 41,28 b C.I.C., strieborná medaila –
Soľus Karol,
Líška hrdzavá -24,58 b C.I.C., strieborná medaila –
Soľus Jozef.

Ľubomír Rušin, poľovný hospodár PZ Gojnica
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