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ážení spoluobčania, v prvom čísle občasníka Naše Matiašovce sme Vám priblížili plánované aktivity roka
2013. Verím, že v tomto, ale aj v ďalších vydaniach v roku 2013 Vám budeme prinášať zhodnotenie plnenia
plánovaných zámerov. Od 20. februára prebehlo niekoľko stretnutí s poslancami OZ, následne aj

s projektantmi a všetkými zainteresovanými inštitúciami ohľadom zmeny projektu verejného osvetlenia. Hlavnou
príčinou zmeny je zámena navrhnutého typu svietidiel. Pôvodný návrh pozostával z vysokotlakových sodíkových
výbojok, kde aj napriek kvalitnému systému regulácie, by celá sústava osvetlenia nebola tak efektívna ako najmoder-
nejšie technológie LED svietidiel. Použitím týchto svietidiel podľa veľmi presných výpočtov bude úspora elektrickej
energie na úrovni 66 % z pôvodnej spotreby elektrickej energie, čo v konečnom dôsledku bude znamenať výrazné
zníženie poplatkov súvisiacich s úhradou faktúr za elektrinu. Druhá zmena sa dotýka zníženia počtu navrhovaných
oceľových stožiarov. V obci máme niekoľko správcov nadzemných sietí (VSE distribučná a.s. – sieť nízkeho napätia
elektrickej energie s drevenými a železobetónovými stĺpmi, Slovak Telekom a.s. so sieťou telekominukačných drôtov
na drevených stĺpoch a oceľové stožiare s vedením miestneho rozhlasu). Pôvodné znenie projektu navrhovalo viesť
vodič verejného osvetlenia po železobetónových stĺpoch. Tam, kde sa teraz nachádza drevený stĺp, mal byť umiestne-
ný nový oceľový stožiar, na ktorom malo byť nové svietidlo. Až v 54 lokalitách zväčša pred rodinnými domami boli
navrhnuté namiesto súčasného jedného dreveného stĺpa, dva stĺpy. Jeden drevený a druhý nový oceľový. Táto zmena
bola vykonaná hlavne s hľadiska estetického, ale aj z hľadiska vlastníckeho. Jednoducho, aby sme v obci nemali štyri
druhy vzdušných vedení, ktoré sa budú križovať ponad cesty a aby sme súkromným vlastníkom nehnuteľností ne-
spôsobili škody resp. obmedzenie ich vlastníctva tým, že pred ich rodinným domom bude niekoľko stĺpov. Tretia
zmena sa zaoberala zmenou pozície stĺpov vrátane svietidiel v niekoľkých prípadoch, aby boli zachované vzdialenos-
ti medzi jednotlivými svietidlami. Takto sme premiestnili svietidlá aj na miesta, kde nikdy pred tým svetlá neboli.
Celý žiadosť o zmenu je v procese schvaľovania a následne riadiaci orgán, Slovenská inovačná a energetická agentú-
ra, stanoví termín na vyhlásenie verejného obstarávania (výberu zhotoviteľa). Reálny začiatok stavebných prác je
naplánovaný na jar roka 2014 z dôvodu stanovených lehôt riadiacim orgánom. Celkovo sa suma projektu znížila na
201.152,07 €, zároveň sa znížila spoluúčasť obce z pôvodnej sumy 11.961,87 € na 10.057,60 €. Presne o tú istú sumu
sa znížilo aj plnenie so zhotoviteľom žiadosti o nenávratný finančný príspevok. To znamená, že žiadosťou o zmenu
obec ušetrí až 3.808,54 €. Zároveň z dlhodobého hľadiska obec ušetrí aj na
už spomínaných nižších nákladoch na elektrickú energiu.
Od spoločnosti VSE a.s. obec získala písomný prísľub, že v rokoch 2014
a 2015 podľa ich finančných možností začne rekonštrukciu siete nízkeho
napätia, to znamená, že v celej obci budú vymenené drevené stĺpy za žele-
zobetónové a taktiež aj vodiče (drôty) s postupnou realizáciou najprv na ul.
Potok a tak vo zvyšku obce.
Ako ste si mohli všimnúť na „Hornom“ cintoríne sa vybudovali oba prí-
stupové chodníky s odstavnými plochami na vozík vrátane bráničiek (jed-
na sa dokončuje). Zakúpilo sa oplotenie (pletivo a oceľové stĺpiky) na
„Horný“ cintorín a farba na kovové oplotenie cintorína na ul. Potok. Sú
pripravené 1000 litrové nádoby na úžitkovú vodu pre polievanie kvetín na
cintorínoch. Nákup materiálov bol realizovaný vďaka vybratým poplatkom
za hrobové miesta.
Taktiež je už nakúpený materiál na vybudovanie a spevnenie chodníka
pri p. Antonovi Bolcarovičovi – ul. Pod lesom. Už sa na lávke uskutočnilo
predĺženie z jednej (3,5 m) a druhej strany (0,5 m). Zároveň sa ešte vybu-
duje betónové pivoty na odklonenie vody počas záplav, ktorá túto lávku
podmýva a znižuje jej stabilitu.
Veľmi pozitívnou správou je úspešnosť žiadosti o dotáciu z Ministerstva
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životného prostredia, kde pán minister pre našu obec „odklepol“ celkom 5000 €. Z týchto peňazí sa rozšíri chodník
od autobusovej zastávky ku ul. Južná v šírke minimálne 1 m. Zároveň sa v okolí tohto chodníka vysadí 10 ks líp,
ktoré budú zárodkom prvého parku v obci, taktiež sa v blízkosti tohto chodníka osadí 2 ks lavičiek a odpadových
košov. V rámci tejto dotácie sa po obci rozmiestni ďalších 8 lavičiek (na ul. Potok 2 ks – cintorín a autobusová za-
stávka, 6 vo zvyšnej časti obce – cintoríny, chodník, detské ihrisko, Materská škola), zároveň sa vysadí na breh 500 ks
nízko rastúcich prevažne ihličnatých drevín.
Veľmi sa tešíme z ďalšieho úspechu – dotácia z Ministerstva kultúry
v sume 500 €, ktorú môžeme použiť na nákup kníh do miestnej knižnice.
Aby toho naozaj nebolo málo, tak aj futbalový klub Mladosť Matiašovce
získal finančnú „injekciu“ v sume 1070 € na podporu mládežníckeho športu
(podrobnejšie je uvedené nižšie).
Napriek každoročnému znižovaniu hlavného príjmu – podielových daní, ne-
ustálemu tlaku na šetrenie obcí a čoraz vyšším nárokom občanov sa finančné
zdroje obce vynakladajú na najpotrebnejšie zámery. Nie je však momentálne
v našich silách z vlastných zdrojov financovať napr. nový asfaltový povrch na
uliciach Pod lesom, Južná, časť Hlavnej a Mlynská, chodníky okolo štátnej
cesty alebo kanalizačnú sústavu. O to smutnejšie je, že napriek neustálemu znižovaniu príjmov v obci, nie je dosta-
točná účasť všetkých občanov na spoločenských akciách (Deň matiek, Deň obce, futbalové zápasy žiakov a mužov,
divadelné predstavenia a iné). Tieto spoločenské aktivity robí množstvo zanietených občanov našej obce z vlastnej
chute a iniciatívy. Niektorí účastníci si za účasť vypýtajú odmenu. Odmenou pre organizátorov je hojná účasť, aby
vynaložené nielen finančné prostriedky boli maximálne využité.
Touto cestou chceme všetkých občanov pozvať na akcie, ako 1. ročník hasičskej súťaže o Pohár starostu obce –
7.7.2013, 3. ročník Dňa obce – 18.08.2013 a rôzne iné, aby sme si spoločne oddýchli, odreagovali sa a zabavili.

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce

OZNAMY
 V jarných mesiacoch prešla

športová hasičská striekačka úpra-
vou, kedy sa jej výkon zvýšil z pô-
vodných 1500 m3 na 1900 m3. Hod-
nota úpravy bola 2500 €.
 Počas aprílového zberu šatstva

boli z našej obce vyzbierané cca 2
tony oblečenia. Svoje už nepotrebné
oblečenie môžete aj počas roka
vhodiť do pristaveného zberného
kontajnera pri budove OÚ.
 Dňa 12. apríla sa uskutočnilo

verejné zhromaždenie, na ktorom
boli prerokované témy: obecné po-
zemky, verejné osvetlenie, poplatok
za komunálne odpady, cesty
a miestne komunikácie, obecná fir-
ma. Možno konštatovať nízky záu-
jem zo strany obyvateľov o dianie v
obci. Ďakujeme tým, ktorí sa zú-
častnili.
 Dňa 3. mája sa konalo zasadnu-

tie zastupiteľstva.
 Od 4. mája prebieha zber ko-

munálne odpadu novou firmou.
Počas prvého zberu prekvapila vy-
naliezavosť niektorých občanov,
ktorí prevyšujú kapacitu kovovej

zbernej nádoby. Firma Brantner
počas jednej soboty zabezpečuje
vývoz odpadu až z 8 obcí Zamagu-
ria. Preto je vývoz časovo náročnej-
ší. Predchádzajúci vývozca v jeden
deň zozbieral odpad len z 3 obcí,
preto žiadame o trpezlivosť.
 Deň Matiek oslávili naše mamy

12. mája pri sviatočnom posedení
v kultúrnom dome.
 Počas zberu veľkoobjemového

odpadu 23. mája bolo vyzbieraných
až 12 ton nepotrebných vecí.
 Dňa 4. júna sa konalo stretnutie

za účelom dohodnutia maximálneho
navýšenia kapacity žiakov v mater-
skej škole. Obec vynakladá všetko
úsilie, aby deti s trvalým pobytom v
našej obci boli prijaté do materskej
školy. Ale z technických a personál-
nych príčin nebude možné vyhovieť
všetkým žiadostiam o prijatie od
septembra 2013. O rok odíde 10
predškolákov, čím predpokladáme
vyhovenie väčšieho počtu žiadostí.
 Dňa 14. júna sa uskutočnila

schôdza občianskeho združenia
Mladosť Matiašovce a následne po
nej aj schôdza DHZ Matiašovce o

organizovaní prvej hasičskej súťaže
v obci.
 Dňa 18. júna sa konalo stretnu-

tie s pánom biskupom ohľadom
filiálky Potok.
 Dňa 19. júna bolo v Kežmarku

pracovné stretnutie starostov obcí
ohľadne žiadostí o poskytnutie fi-
nančných prostriedkov k cyklo turis-
tickým chodníkom.
 Dňa 27. júna sme po roku a pol

konečne mohli uvítať nových obča-
nov Matiašoviec.
 Firma Slovenský vodohospo-

dársky podnik, š.p., Správa Dunajca
a Popradu spevnila brehy Rieky
v dolnej časti ulice Pod lesom, a to
uložením 380 t lomového kameňa
v dĺžke 65 m v hodnote takmer
16 000 €.
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 Na základe rozhodnutia poslan-
cov Obecného zastupiteľstva sa
vyhlasuje výzva na kosenie všet-
kých verejných priestranstiev v ob-
ci, t.j. areálov škôl, cintorínov, ih-
rísk a ostatných trávnatých plôch v

obci. Záujemcovia môžu svoje ná-
vrhy a cenové ponuky predložiť na
Obecnom úrade.
 Na budovách základnej školy sa

nainštalovali nové žľaby a zvody v
sume 1000 €. V najbližších týž-

dňoch sa vybuduje nový chodník a
spevnia sa schody do materskej
školy vrátane prístreška.

Zo života základnej školy
Školský rok sa skončil. Žiaci písali záverečné písomné práce, niektorí si na poslednú chvíľu opravili známky, iným sa
to nepodarilo. V tom záverečnom  pracovnom vypätí sme pre našich žiakov pripravili aj zaujímavé aktivity, pri kto-
rých si mohli od učenia trochu oddýchnuť. Na pôde školy sme privítali bábkové divadielko Slniečko. V hre Peťo
a Zuzka sa deti dozvedeli, aké dôležité je poslúchať rodičov. V mesiaci knihy si žiaci prezreli nové priestory obecnej
knižnice a zároveň vypožičali knihy. Nezabudli sme ani na naše mamičky, ktorým sme pripravili pásmo básní, piesní,
scénok a tancov pri príležitosti ich sviatku – Dňa matiek, ktoré sa konalo v budove školy v ozajstnej rodinnej atmosfé-
re.
V odvetnom futbalovom zápase so ZŠ Veľká Franková sme si neurobili hanbu a opäť sme vyhrali, tentoraz 8:6. Na
zápas sa prišli pozrieť rodičia a zastavili sa aj občania, ktorí kráčali okolo a pridali sa k povzbudzovaniu detí. Jednot-
né dresy nám zapožičal klub Mladosť Matiašovce a zápas viedol jeho člen Ján Mačuga.
V súťaži družstiev v netradičných športových disciplínach
pod názvom „Šikovné veveričky“, ktorú organizovala ZŠ
s MŠ Spišské Hanušovce, naši žiaci získali 2. miesto -
Jurko Zibura, Nikolka Soľusová, Gregor Kuchta a Tomáš
Kuchta. V súťaži „Slovenčina moja“, ktorú organizovala
naša škola, získala Saška Maláková 3. miesto a v „Zama-
gurskej pytagoriáde“, čo je súťaž v matematike, ktorú or-
ganizovala ZŠ Veľká Lesná, vyhral Gregor Kuchta 2.
miesto. Všetkým výhercom blahoželám a ďakujem za sna-
hu.
V 5. ročníku súťaže v behu obcou o „Putovný pohár sta-
rostu obce“ sa celkovým víťazom stal  Tomáš Kuchta.
Zapojili sme sa i do pokusu o slovenský rekord „Najviac
mladých milovníkov prírody v chránených územiach“.
Spolu so zamestnancami PIENAPu sme plnili úlohy
s environmentálnou tematikou.

Posledný týždeň školského roka sme sa venovali prierezovým
témam a športu. Žiaci v rámci environmentálnej výchovy,
spolu s pánom Andrejom Kuchtom, spoznávali v prírode
stromy a zároveň sa učili pomenovať miestne oblasti chotára.
Šli okolo Kolcunovho potoka smerom do Rafusky. Ďalší deň
sme navštívili sídlo policajného zboru v Spišskej Starej Vsi.
Venoval sa nám npráp. Ján Galovič, ktorý žiakom porozprá-
val o práci zboru, ukázal rôzne zbrane, telocvičňu, v ktorej si
zacvičili a žiak Maroš prešiel aj dychovou skúškou. Deti si
vyskúšali i pobyt v cele predbežného zadržania a oboznámili
sa s výbavou policajného auta. V rámci prepojenia školy
s praxou sme navštívili Stavebniny v Spišskej Starej Vsi. Pani
Vierka Furcoňová svojím zaujímavým výkladom predstavila
deťom stroje a stavebný materiál, a tak deti môžu doma pora-
diť rodičom pri stavbe domu, lebo získali veľmi dobré po-

znatky z danej témy. Dokonca sa odvážili na váhe ako stavebný materiál.
Naše futbalové družstvo (Maroš Pompa, Tomáš Kuchta, Timko Varga, Damián Gurovič, Kika Bolcarovičová, Nika
Soľusová, Jurko Zibura) sa zúčastnilo 1. ročníka „Futbalového turnaja o pohár starostu obce“, na ktorom získalo nie-
len 1. miesto, ale aj cenu pre najlepšieho futbalistu, ktorým sa stal Tomáš Kuchta a najlepším brankárom Maroš
Pompa.
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Posledný deň školského roka patrí vyhodnoteniu vý-
sledkov celoročnej práce žiakov. Deti dostanú vysved-
čenia a bežia na prázdniny. Okrem toho vyhodnotíme
slohové ročníkové práce. V tomto roku žiaci písali na
tieto témy – Najcennejšie čo mám, Ako nás oslobodili,
Moje najobľúbenejšie zvieratko a Slovensko – moja
vlasť. Pochvalné uznanie získali dve žiačky – Juliána
Čarnogurská (3.roč.) a Kristína Bolcarovičová (4.roč.).
Do zberu papiera sa nám zapojilo len 8 žiakov, ktorí
nazbierali 240 kg. Za 1. miesto sme udelili diplom Ju-
liáne Čarnogurskej (63,8 kg), 2. miesto Kristíne Bolca-
rovičovej  (61,7 kg), 3. miesto Gregorovi Kuchtovi ( 37
kg). Oslovila nás firma Lingea – elektronické a knižné
slovníky, aby sme vybrali najlepšieho žiaka školy, kto-
rému udelí za výborné študijné výsledky licenciu na
používanie elektronického anglického slovníka neobme-
dzene na 2 počítače a 1 notebook. Toto ocenenie sme udelili Juliáne Čarnogurskej, žiačke 3. ročníka. Blahoželáme.
Na záver prajem štvrtákom, aby sa im v novej škole darilo čo najlepšie a robili našej škole dobré meno.
Všetkým deťom prajem krásne slnečné prázdniny.

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy

Návraty
Výstavba ulice Pod lesom v sedemdesiatych rokoch
20. storočia.

Mladosť Matiašovce
Futbalový klub Mladosť Matiašovce v rámci granto-
vého programu ,,Futbal to je hra“ získal podporu vo
výške 1070 € od Nadačného fondu Slovenskej spori-
teľne v Nadácii Pontis. Získané finančné prostriedky
budú použité na kúpu prenosnej hliníkovej bránky,

lôpt a jednej sady dresov pre zabezpečenie kvalitnej
prípravy mladých nádejných futbalistov a taktiež dôs-
tojné reprezentovanie nášho klubu.
Ako sme už skôr informovali, našu obec v nedávno
skončenej sezóne podtatranského futbalového zväzu
reprezentovali dve mužstvá, mužstvo mužov a žiakov.
Mužstvo mužov ukončilo sezónu na ihrisku súpera
výhrou nad Vlkovou 3:2 a obsadilo konečné 4. miesto
v sedemčlennej skupine so skóre 26:30.
Mužstvo žiakov ukončilo sezónu na domácom ihrisku
taktiež výhrou nad Vlkovou v pomere 3:0 a obsadilo
konečné 8. miesto v dvanásťčlennej skupine so skóre
62:42. Chlapci vo svojej druhej sezóne ukázali bojov-
nosť a vytvorili si u svojich súperov patričný rešpekt.
Žiaľ, v nasledujúcej sezóne už družstvo žiakov nebu-
de, keďže sa nám nepodarilo získať dostatočný počet
hráčov v kategórii žiaci. Preto sme sa rozhodli prihlá-
siť do novej sezóny dorastencov, kde máme dostatoč-
ný počet chlapcov. Veľký počet chlapcov, ktorí skon-
čili u žiakov, tak môžu ďalej futbalovo napredovať
v doraste. Žiaci sa však ďalej môžu zúčastňovať na
tréningoch dorastu.
Samozrejme v nasledujúcej sezóne budú hájiť farby
obce aj muži.
V mene futbalového klubu sa chcem poďakovať oby-
vateľom našej obce, ktorí v hojnom počte chodili po-
vzbudzovať našich chlapcov, nech im to zostane aj do
nasledujúcej sezóny.

Ing. Tomáš Veselovský, PhD.
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