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DEŇ OBCE 18. 8. 2013
SPOLOČENSKÉ OKIENKO

Noví občania
Štefan Gallik
Hana Kalafutová
Darina Michnová
Patrícia Galliková
Timea Lachová

Jubilanti
70 rokov: Ján Horník

Cyril Ovšonka
Ján Rušin
František Želonka

75 rokov: Anton Bolcarovič

Rozlúčili sme sa
Milan Hutník
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OZNAMY
 Dňa 7.

júla sa od
roku 1939
uskutočnila
historicky
prvá ofi-
ciálna ha-
sičská súťaž, ktorá bola zaradená aj
do okresnej ligy. Súťažilo 12 druž-
stiev, z toho 4 ženské. Víťazom v
kategórii mužov sa stalo družstvo z
Reľova a v kategórii žien zvíťazilo
družstvo z Rakús.
 Dňa 17. 7. sa uskutočnilo pra-

covné jednanie za účelom údržby
priekop v intraviláne obce. Správa
a údržba ciest Prešovského samo-
správneho kraja oblasť St. Ľubovňa
má povinnosť v zmysle zákonov
udržiavať priekopy iba v extraviláne
obce mimo zastavaného územia, a to
kosenie priekop a prehlbovanie
priekop na odvodňovanie dažďovej
vody. Na základe tohto stretnutia
SUC vyzýva všetkých občanov bý-
vajúcich pri štátnej ceste, aby prie-
kopy nezasypávali, aby sa tak daž-
ďová voda nevylievala na cestu, ale
tiekla priekopou až do rieky a to aj
počas zimných mesiacov. Obec
vynaloží maximálne úsilie, aby zís-
kala finančné prostriedky na vybu-
dovanie priekop, v ktorých by sa
zhromažďovala všetka voda a tým
by neohrozovala plynulosť a bez-
pečnosť cestnej premávky.
 Dňa 30. 7. bol na základe no-

társskej zápisnice vykonaný návrh
na vklad všetkých pozemkov v in-

traviláne obce, ktoré Lesopôdohos-
podárske pozemkové spoločenstvo
darovalo obci v r. 2012.
 Dňa 3. 9. sa konalo stretnutie

s p. Ďuroškom, výkonný riaditeľ
Podtatranskej vodárenskej spoloč-
nosti (PVS). PVS má v pláne vybu-
dovať nový vodojem v objeme 100
m3 vody, ktorý zabezpečí vodu pre
našu obec. Taktiež sa plánuje skva-
litnenie vodovodu a dobudovanie
vodovodu na ul. Pod lesom.
 Dňa 4. 9. prebehlo stretnutie

s vedúcou odboru Civilnej ochrany
z Kežmarku p. MVDr. Hužíkovou
ohľadom civilnej ochrany obyvateľ-
stva obce (zosuvy zeme, snehová
kalamita, povodeň) na prehodnote-
nie možnosti pridelenia peňazí zo
štátneho rozpočtu.
 Žiadosť o zmenu schváleného

projektu verejného osvetlenia bola
úspešne schválená a momentálne sa
pripravujú podklady pre výber do-
dávateľa. Predpokladaný začiatok
stavebných prác je v jarných mesia-
coch 2014.
 Zistilo sa, že na začiatku roka

2010 bola so spoločnosťou Gree-
nergy Slovakia, s.r.o. podpísaná
zmluva za vypracovanie projektu
verejného osvetlenia. Pôvodná za-
zmluvnená suma cca 35 000 € s
DPH mala byť splatná po častiach
počas trvania projektu. Predstavite-
lia spomínanej firmy na základe
rokovaní s obcou ponúkli vyše 50 %
zľavu z pôvodnej sumy, ale za pod-
mienky, že dohodnutú sumu obec
uhradí do konca roka 2013. Z toho
vyplýva, že bol podpísaný dodatok

č.1 k zmluve, podľa ktorého obec
uhradí sumu 13 636 € s DPH splat-
nú po štvrtinách.
 Dňa 6. 9. sa konalo verejné

zhromaždenie s poslancami Obec-
ného zastupiteľstva a starostom obce
na ul. Potok, kde sa okrem iného
schválila kúpa nehnuteľnosti na
rozšírenie križovatky vedúcej do
Zálesia a určilo sa za volebnú
miestnosť jedáleň pri kultúrnom
dome.
 Začali sa práce na projekte, kto-

rým Ministerstvo životného prostre-
dia schválilo obci 5000 € (rozšírenie
chodníka od autobusovej zastávky
k miestnej komunikácii ul. Južná,
výsadba líp, výsadba kosodrevino-
vých stromčekov na breh od budovy
OÚ po budovy Materskej a Základ-
nej školy, osadenie lavičiek
a odpadových košov po obci).
 Zachovávame tradíciu zberu

šatstva, lôžkovín, látok, domácich
potrieb, obuvi a hračiek, ktoré mô-
žete v termíne od 30. 9. do 6. 10.
2013 v čase od 8.00 do 16.00 h pri-
niesť ku garážam na ul. Pod lesom a
ku kultúrnemu domu na ul. Potok.
 Na internetovej stránke obce sú

letecké snímky Matiašoviec, ktoré
budú v krátkom čase zverejnené aj
na nástenke v obci.
 Obecná knižnica je otvorená v

stredy a piatky od 19.00 do 20.30 h.
Príďte si bezplatne vypožičať už aj
nové knihy rôznych žánrov zakúpe-
né z projektu v celkovej sume vyše
500 €.

Zo života základnej školy
Prázdniny sa skončili. Nový školský rok 2013/2014 je už tu. Slávnostne
sme ho otvorili 2. septembra vypočutím  hymny SR.  Pozvanie  prijali  pán
starosta Mgr. Marián Štefaňák  a predseda školskej rady pán Andrej Kuch-
ta. Osobitne sme privítali prváčikov, ktorí prišli so svojimi mamkami. Bol
to aj ich slávnostný deň, lebo sa stali žiakmi našej školy. Na privítanie im
predniesli veselé básničky o škole žiačky Juliána Čarnogurská a Natália
Režnická. Pani riaditeľka každého prváka aj „vyspovedala“ . Novými
žiakmi sa stali: Nina Čarnogurská, Marcela Marhefková, Matúš Pompa,
Martina Čarnogurská a Michaela  Kuchtová. Na pamiatku na 1.deň v škole
dostali knihu od rodičov, od školy pamätný list a sladkosti.  Pán Andrej
Kuchta priniesol  každému  žiakovi po dva zošity, ceruzku a pero ako



Strana 3 Naše Matiašovce November 2011Strana 3 Naše Matiašovce September 2013

darček od urbariátu. Taktiež podaroval pero aj každej pani učiteľke. Veľmi pekne ďakujeme.
V tomto školskom roku navštevuje školu 25 žiakov – 5 prvákov, 4 druháci, 9 tretiakov a 7 štvrtákov. Učia sa v dvoch
triedach. V I. triede ( 1. a 3. ročník) je triednou učiteľkou pani Otília Gorlická, v II. triede (2. a 4. ročník) PaedDr.
Elena Galovičová, ktorá je zároveň riaditeľkou školy. Vychovávateľkou v školskom klube je Mgr. Judita Sosková.
Náboženskú výchovu vyučuje pán farár Mgr. Igor Dlugosch.
O čistotu v škole sa stará pani Zlatica Galovičová.
Každoročne na začiatku roka pripravujeme žiakom zaujímavé
aktivity v rámci regionálnej výchovy a prepojenia školy
s praxou. Navštívili sme pekáreň v Spišských Hanušovciach.
Nové poznatky nám poskytli pani Kocúrová a pani Pisarčíková.
Deti sa oboznámili s materiálom, pomôckami a prístrojmi, ktoré
sú potrebné na výrobu chleba. Na záver si aj na čerstvom chle-
bíku a pečive pochutili. My sme podarovali zamestnankyniam
pekárne detské výtvarné práce a poďakovali sa im za čas, ktorý
strávili s nami. Potom naše kroky viedli do Zálesia. Túto obec
sme si prezreli len pohľadom z okna autobusu, lebo pršalo.
Vďaka pani Monike Regecovej sme si mohli prezrieť aj kultúr-
nu pamiatku, miestny kostol. Aj jej sme podarovali  detskú
výtvarnú prácu.
Na 25. septembra vyhlásila Únia nevidiacich aktivitu „biela pastelka“, pri ktorej sa koná finančná zbierka na podporu
slabozrakých vo vybraných mestách. Naši žiaci  si v škole vyskúšali, ako je to pohybovať sa so zaviazanými očami
a nič nevidieť. Zistili, že je to ťažké a naučili sa, že ľuďom so zrakovým postihom treba pomáhať.
Prajem všetkým žiakom úspešný štart do nového školského roka.

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy

Zo života Materskej školy
V minulom školskom roku v našej MŠ bolo zapísaných 21 detí, z toho 5 predškoláci, ktorí toho času navštevujú už
ZŠ. Naším cieľom bolo prostredníctvom aktivít podporovať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom. Sme za-
pojení do projektu na podporu zdravia "Adamkocky zdravia". Plánovanie je rozvrhnuté do týždenných tematických
obsahov. Stanovené ciele sa realizovali vo všetkých organizačných formách. Hra ako dominantný prostriedok rozvoja
osobnosti dieťaťa predškolského veku sa stala základom edukačných aktivít, pohybovo-relaxačných cvičení a aktivít.

Počas celého školského roka sme pripravili
deťom rôzne aktivity, z ktorých mali deti
veľkú radosť:
- posedenie pri stromčeku za účasti rodičov
s kultúrnym programom,
- guľovačka a stavanie snehuliakov na
školskom dvore,
- fašiangový karneval v maskách za pomo-
ci rodičov,
- zapojenie do projektu "Veselé zúbky",
kde sa deti naučili pesničku, kreslili veve-
ričky. Ako odmenu získali "balíček vese-
lých zúbkov". Akcie sa zúčastnil aj MDDr.
Anton Mačutek, ktorý rodičom a deťom
vysvetlil postup a význam starostlivosti o
chrup,
- záchranárka Mgr. Monika Grivalská hra-

vou formou názorne predviedla základy prvej pomoci. Deti mali radosť, keď im obviazala časť ruky, nohy alebo hla-
vy,
- našu MŠ navštívil aj nadp. Jozef Žembovič, ktorý vysvetlil deťom úlohu a funkciu polície, ako sa majú deti správať
na ceste. Deťom sa páčili aj názorné pomôcky, chlapcov nadchlo auto so zapnutou sirénou.
V mesiaci knihy sme navštívili miestnu knižnicu. Deti si pripravili kultúrny program pre mamičky ku "Dňu matiek".
Pri príležitosti "Dňa detí" sme mali v priestoroch školského dvora opekačku.
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Predškoláci sa zapojili aj do súťaže v behu "O pohár starostu obce". Na záver školského roka sme sa rozlúčili s pred-
školákmi, a to Osvedčením o predprimárnom vzdelávaní.
V tomto školskom roku máme zapísaných 22 detí, z toho až 13 predškolákov. Záujem bol väčší, ako je naša kapacita
(21 detí). Piatim rodičom sme nemohli vyhovieť z viacerých dôvodov - deti nedovŕšili 3 roky, obmedzené priestory
(určená plocha na dieťa), bezpečnosť detí (napr. pri pohybe vonku).
Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v aktivitách, ktoré prispejú k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa.

Elena Semančíková, riaditeľka MŠ

Na lesnícku tému
Súčasné obdobie je prechodné tým, že sa končí plnenie
a čerpanie finančných prostriedkov z „eurofondov“
v oblasti starostlivosti o lesné porasty. V našom lesníc-
kom subjekte sme realizáciu projektu ukončili v roku
2012. Je tu ale možnosť na vypracovanie projektu
v pestevnej činnosti, tiež aj na dostavbu cesty smerom
na Trunky a získať finančné prostriedky z fondov EÚ
z programu „Rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2014.“
Termín na podanie žiadosti bude v dňoch 03.02.2014 –
14.02.2014.
Národná rada Slovenskej republiky sa dňa 26.marca
2013 uzniesla na novom zákone o pozemkových spolo-
čenstvách, ktorý nadobudol platnosť dňa 01. mája 2013.
Podľa tohto zákona budú mať pozemkové spoločenstvá
konkrétne povinnosti. Zákona ukladá tým spoločen-
stvám, ktoré nemajú právnu subjektivitu, preregistrovať
sa na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou
a napraviť túto nevhodnú registráciu. Táto povinnosť
bude riešená na Valnom zhromaždení, kedy sa budú
schvaľovať dokumenty ako zmluva, doplnenie stanov,
prípadne ďalšie. Termín ukončenia novej registrácie je
28. február 2014.
K potrebným úlohám LPPS patrí ťažobná činnosť for-
mou prebierok v lesných porastoch. Je to výchovný
zásah, účelom ktorého je úprava správneho zakmenenia
a odstránenie poškodených a nadmerných jedincov.
Celkový objem ťažby v tomto roku je k 31. 08. 2013 –

385,82 m3. Z toho je 170,9 m3 guľatina, 149 m3 je vlák-
nina a 65,92 m3 je palivo. Tieto prebierky je potrebné
vykonávať priebežne aj z dôvodu získavania palivového
dreva pre vlastníkov, ktorí ináč nemajú možnosť zabez-
pečiť si palivové drevo samovýrobou. Treba zdôrazniť,
že palivové drevo je takmer všade, v každom lesnom
dielci, len je náročná jeho ťažba. Bez komplexnej ťa-
žobnej skupiny – dobrých mechanizmov a konského
záprahu túto ťažbu nie je možné vykonávať. Je potrebné
poznamenať, že takáto ťažobná skupina bola zabezpe-
čená, ale z určitých dôvodov v súčasnosti v našom sub-
jekte nepracuje. Problémom je tiež značne rozdrobené
vlastníctvo na jedmotlivých parcelách. Napríklad
v lesných parcelách v oblasti Suchý les je cca 150 vlast-
níkov. Podobne je to aj v ďalších lesných lokalitách.
Toto znižuje akcieschopnosť pri riešení konkrétnych
prác.
V tomto roku bolo vydaných 70 súhlasov na prípravu
palivového dreva. Je žiaduce pripomenúť povinnosti,
ktoré sú tam uvedené a treba ich v záujme dobrého hos-
podárenia v lesoch dodržiavať.
Uvedomujeme si aktuálnosť a zložitosť komplexného
riešenia vznikajúcich úloh – problémoch súvisiacich
s uvedenými činnosťami, ktoré sa môžu realizovať
s pochopením. Je nutná spolupráca všetkých orgánov
spoločenstva a vlastníkov lesa, ktorí vo vzájomnosti
napomôžu pri splnení požiadaviek v lesníckej oblasti.

Andrej Kuchta

Mladosť Matiašovce
Jesenná časť futbalového ročníka 2013/2014
sa už pomaly blíži ku koncu. Obe naše muž-
stvá odvádzajú v jednotlivých kolách slušné
výkony.
Družstvo mužov čaká 6. 10. posledný zápas
o 11.30 h v Spišských Hanušovciach, druž-
stvo dorastencov (viď obrázok), odohrá ešte
tri kolá.
O konečnom umiestnení ako aj hodnotenie
výkonov vás budeme informovať v budú-
com čísle.
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