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ážení spoluobčania, 
kalendárny rok 2014 bude zostavený z aktivít, ktoré sme Vám už predostreli v predchádzajúcich číslach. 
Verím, že spoločnými silami sa nám ich aj podarí úspešne ukončiť. Hlavným investičným programom obce 
je ukončenie procesu verejného obstarávania teda výberu zhotoviteľa, začatie realizácie a pochopiteľne aj 

ukončenie projektu „Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci Matiašovce“. Popri tom sa budeme 
snažiť skoordinovať práce na rekonštrukcii a modernizácii miestneho rozhlasu v celej obci. Na obidva zámery je vy-
členených v rozpočte obce spolu 20 tis. €. Presné vyčíslenie budeme poznať po určení konečnej ceny od dodávateľov 
a zhotovení zmlúv, ktorými sa tieto ceny už nebudú zvyšovať. Na iné zámery väčšieho rozmeru sa bohužiaľ 
v rozpočte nenachádza dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Všetky ostatné stavebné práce alebo činnosti 
budú financované v rámci údržby majetku obce. 
Obec vynakladá maximálne úsilie vo veci rozšírenia križovatky do Zálesia, výmeny starých nevyhovujúcich stĺpov 
Východoslovenskej energetiky a.s. (VSE) na ulici Potok, ktorá je z dôvodov zo strany VSE distribučná a.s. presunutá 
z jarného obdobia na leto až jeseň tohto roku. V procese riešenia je aj budovanie vodojemu v časti Humborg zo strany 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. pre zvýšenie zásoby a tlaku pitnej vody pre obyvateľov centrálnej časti 
obce. Menej náročné a časovo rýchlejšie vykonateľné práce budú pozostávať z premiestnenia 2 ks lavičiek dotova-
ných z Programu obnovy dediny na vhodnejšie miesta, ďalej z výrubu drevín a vybudovania oplotenia na Hornom 
cintoríne. V roku 2014 chceme opraviť oplotenie na Dolnom cintoríne a na cintoríne na ul. Potok a zároveň na všet-
kých troch cintorínoch umiestniť veľkoobjemové nádrže s úžitkovou vodou. V Materskej škole chceme vybudovať 
strechu nad schodišťom ku kuchyni a z bezpečnostného hľadiska aj rozšíriť jestvujúci chodník. V Základnej škole sa 
počas letných prázdnin uskutoční zníženie a zateplenie stropu jednej triedy. Momentálne prebiehajú činnosti na doda-
točnom schvaľovaní miestneho vodovodu na ul. Potok a majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v areáli Horného 
cintorína. 
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným rodičom detí, s ktorými sa nám podarilo nájsť riešenie 
pre umiestnenie detí do Materskej školy v školskom roku 2014/2015. 
V poslednom období sa vykonala fotodokumentácia psov evidovaných v obci z viacerých dôvodov. V prvom rade 
niektorí majitelia nenahlásili nárast alebo úbytok počtu psov (daňový účel) a druhým dôvodom je spolupráca s prí-
slušníkmi Policajného zboru SR, obvodné odd. Spišská Stará Ves vo veci zisťovania voľne sa pohybujúcich psov 
v obci. 
Aj rok 2014 sa bude niesť programom pre kultúrne a spoločenské vyžitie, na ktoré všetkých občanov srdečne pozý-
vame (Deň matiek, Beh o pohár starostu obce, Deň obce spojený s nočnou hasičskou súťažou, Posedenie 
s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším a samozrejme aj vianočný program).  

 S úctou Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

Nové klientské centrum v Kežmarku 
Od marca je na ul. Dr. Alexandra č. 61 (pri Bille) v Kežmarku otvorené 
klientské centrum, kde si obyvatelia okresu Kežmarok môžu vybaviť úradné 
záležitosti pod jednou strechou, a to konkrétne: 
• agenda OÚ: živnostenské podnikanie, cestná doprava a pozemné komuniká-
cie, životné prostredie, pozemky a lesy, kataster, overovanie podpisov, vše-
obecná podateľňa  
• agenda ÚPSVaR: služby zamestnanosti  
• agenda polície: osobné doklady (občianske preukazy, cestovné pasy, vodič-
ské preukazy), evidencia vozidiel, evidencia zbraní. 
Pracovná doba je každý deň: pondelok, utorok a štvrtok 8.00 – 15.00, streda 
8.00 – 17.00, piatok 8.00 – 14.00. Bez obednej prestávky. 
 

V

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 
 
Jubilanti 
70 rokov: Ján Kostka 
     Anna Lopatová 
     Mária Ovšonková 

Rozlúčili sme sa 
Mária Ovšonková 
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UDIALO SA V OBCI 

♦ Dňa 11. 1. bolo zakúpené moto-
rové vozidlo Citroen Jumper, valník, 
7-miestny, rok výroby 1999, ktorý 
bude slúžiť nielen pre potreby obce 
ale aj pre futbalistov, hasičov a oby-
vateľov Matiašovce. 
♦ V dňoch 3. a 5. januára sa kona-

la Výročná členská schôdza Dobro-
voľného hasičského zboru Matia-
šovce. Bolo pozvaných vyše 100 
osôb, ktoré mali preukaz hasiča. Z 
tohto počtu je v súčasnosti len 40 
osôb s platným členstvom. Na stret-
nutí sa zvolili noví členovia výboru. 
Za rok 2013 sa od štátu získala do-
tácia 700 €. Z tejto sumy sa pokryjú 
náklady na školenie hasičov, nákup 
hadíc a ochranných pomôcok. Po-
žiadali sme o zaradenie DHZ do 
vyššej kategórie, čím vzniká v roku 
2014 nárok na dotáciu vo výške 
2000 €. Schválila sa vôbec prvá 
Zamagurská nočná hasičská súťaž, 
ktorá bude spojená s dňom obce a 
bude sa konať v sobotu. Novozvole-
ný výbor prisľúbil skrášlenie budov 
hasičskej zbrojnice a tiež zavedenie 
nových rozvodov elektrickej ener-
gie. 
♦ Dňa 30. 1. prebehlo otváranie 
ponúk na projekt verejného osvetle-
nia. Celkom prišli dve ponuky. Ví-
ťazným uchádzačom z dôvodu niž-
šej ceny sa stala firma O.S.V.O. 
comp a.s., Prešov, a to s cenovou 
ponukou 186.364,32  EUR s DPH. 
♦ Dňa 31. 1. sa konala Výročná 
členská schôdza futbalového klubu 
Mladosť Matiašovce. 
♦ Dňa 5. 2. sa konal zápis do 1. 

ročníka ZŠ pre školský rok 
2014/2015.  
♦ Na ul. Potok prebehla rekon-

štrukcia sály v kultúrnom dome v 
hodnote 1300 €. Osadili sa nové 
interiérové dvere (500 €), okná, 
osvetlenie, urobil sa nový náter inte-
riérových stien ako aj javiska a vy-
menila sa aj opona. 
♦ Dňa 15. 2. sa po ročnej pauze 

prišlo na 3. matiašovský ples zaba-
viť 74 osôb.  

 
♦ Dňa 17. 2. prebehlo stretnutie 

rodičov v MŠ, kde sa zišlo 29 ma-
mičiek a 1 otecko. Hlavnou témou 
bolo zistenie záujmu o umiestnenie 
detí do MŠ od 1. septembra 2014. 
Po zasadnutí Obecného zastupiteľ-
stva dňa 13. 3. sa prijalo rozhodnu-
tie, že MŠ sa nebude rozširovať o 
ďalšiu triedu z dôvodu 29 000 € 
investície, ktorú by obec musela 
vynaložiť na dotovanie v najbližších 
dvoch rokoch. Od 1. 9. 2014 bude v 
MŠ spolu 24 detí, ktoré dovŕšia vek 
3 roky a viac. 
♦ Dňa 20. 2. sa uskutočnilo stret-

nutie s vlastníkmi pozemkov ohľa-
dom majetkovoprávneho usporia-
dania miestnej komunikácie od 
predajne COOP Jednota až po 
RD Jána Tulušáka ml  
♦ Dňa 5. 3.sa  uskutočnilo plénum 

dobrovoľnej požiarnej ochrany z 
celého okresu, ktorého sa zúčastnili 
aj naši hasiči. 
♦ Dňa 13. 3.sa konalo zasadanie 

Obecného zastupiteľstva. 
♦ Za obec Matiašovce bola zasla-

ná iba jedna žiadosť na obsadenie 
funkcie prísediaceho na okresnom 
súde v Kežmarku. 
♦ Sociálna poisťovňa Poprad po-

bočka Kežmarok vykonávala kon-
trolu v obci Matiašovce od r. 2009 
až po súčasnosť. Všetky platby sú v 
poriadku, dokonca bol zistený pre-
platok, ktorý bude spätne vyplatený. 
♦ V dňoch 21. - 23. a 29. - 30. 3. 

prebehlo v priestoroch OÚ školenie 
členov DHZ Matiašoviec, Spišských 
Hanušoviec, Osturne a Kamienky. 
♦ Dňa 25. 3. sa uskutočnilo geo-

metrické zameriavanie potrubí na 
verejnom vodovode na ul. Potok. 
Držíme sa postupu, ktorý sa dohodol 
na verejnom stretnutí na ul. Potok. 

♦ V dňoch 15. a 29. marca pre-
behli voľby prezidenta. V našej obci 
po prvom kole získal Róbert Fico 96 
hlasov (32,88 %) a Andrej Kiska 
117 hlasov (40,07 %). V druhom 
kole p. Fico získal 132 hlasov 
(42,17 %) a p. Kiska 181 hlasov 
(57,83 %).  
♦ Z dôvodu poškodzovania hro-
bov koreňmi a výstavby nového 
plotu sa vykonal výrub drevín na 
hornom cintoríne. 
♦ Plánuje sa akcia Čisté Matia-

šovce. Prosíme o účasť každého, kto 
chce žiť v peknom prostredí obce. 
♦ Ospravedlňujeme sa občanom 

za výpadok elektriny počas Vianoc 
2013 a aj počas jedného marcového 
víkendu. 
♦ Oznamujeme, že lavička pri 
autobusovej zastávke na ul. Hlavná 
sa bude presúvať na druhú stranu a 
na hornom cintoríne bude umies-
tnená do vnútra areálu. 
♦ Pre daňové účely obce a pre 
evidenciu psov v obci sa vykonalo 
fotografovanie psov. Aj napriek 
výzvam v rozhlase sa v obci voľne 
pohybujú psi. Zamestnanec mal 
písomné poverenie na vykonanie 
fotografovania. Ospravedlňujeme 
sa za vzniknuté nedorozumenie 
ohľadom vstupu zamestnanca obce 
na súkromné pozemky bez povole-
nia majiteľa.  
♦ FK Mladosť zakúpil unimo-
bunku, ktorá bude slúžiť ako šatňa. 
♦ Skúšanie sirén prebehne každý 

druhý piatok v novom mesiaci. 
♦ Z dôvodu nevhodného správa-
nia sa mládeže pri používaní prie-
storov na stolný tenis sa na zasad-
nutí poslancov obecného zastupi-
teľstva rozhodlo, že kým sa nenájde 
zodpovedná osoba (môže byť ich aj 
viac), ktorá bude mať na starosti 
dozor pri používaní majetku obce, 
sa stolný tenis hrať nebude. 
♦ Žiadame občanov o fotografic-

ké príspevky Matiašoviec a jeho 
blízkeho okolia do kalendára obce 
na rok 2015. 
♦ Život, n.o. - Domov sociálnych 

služieb a špecializované zariadenie 
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Spišské Hanušovce ponúka pre-
pravnú službu, ktorou zabezpečuje 
pomoc osamelým ľuďom dôchod-
kového veku, či s nepriaznivým 
zdravotným stavom alebo zdravot-
ným postihnutím na lekárske a iné 
vyšetrenia mimo miesta bydliska, 
návštevy úradov verejnej správy a 
samosprávy, preprava do kúpeľov a 
iné rekondičné pobyty. V prípade 
záujmu a získania bližších informá-

cií sa môžete telefonicky kontakto-
vať na číslach: 052/48 921 
61 alebo 0917 521 654.  
♦ V zmysle schválenej novely 

Zákona o cestnej premávke, platnej 
od 1.1.2014 nebudú môcť v obci 
chodci za zníženej viditeľnosti cho-
diť po vozovke bez reflexných prv-
kov. „Za zníženej viditeľnosti 
musí mať chodec idúci po krajnici 
alebo po okraji vozovky na sebe 

viditeľne umiestnené reflexné 
prvky alebo oblečený reflexný 
bezpečnostný odev“, uvádza novela 
zákona. Ministerstvo chce takto 
zvýšiť bezpečnosť chodcov. Chodci 
bez reflexných prvkov ohrozujú svoj 
život a tiež im hrozí pokuta do výš-
ky 60,00 EUR.  
 

Zo života základnej školy 

Zimné prázdniny ubehli ako voda, polročné vysvedčenia boli rozdané. Život školy sa však nezastavil. Okrem bežných 
školských povinností mali deti aj aktivity, pri ktorých sa zabavili a oddýchli si. Prvou z nich bol školský karneval, na 
ktorý sa prišli pozrieť aj rodičia. Niekoľko mamičiek donieslo pre všetky deti sladké občerstvenie, čo ešte zvýšilo 
dobrú náladu všetkých prítomných. Každá maska 
bola odmenená vecnou cenou. Keďže si žiaci mohli 
cenu vybrať sami, všetci boli spokojní. Potom čaka-
la žiakov písomná úloha. Pripomenuli sme si výro-
čie oslobodenia obce v 2. svetovej vojne 
(26.01.1945) a žiaci mali napísať príbeh, ako to 
oslobodenie prebiehalo. Na tejto úlohe si precvičili 
svoju fantáziu a pravopis. Začiatkom februára sme 
na zápise do 1. ročníka pre budúci školský rok pri-
vítali 11 predškolákov, ktorí museli preukázať svoje 
schopnosti a vedomosti. Na zápise sa zúčastnila aj 
riaditeľka MŠ, pani Elena Semančíková, ktorá po-
zorne sledovala, ako zvládajú zadané úlohy jej zve-
renci. Požiadavky na postup z MŠ do ZŠ splnilo 10 detí, ktoré si odniesli viacero darčekov od spoločnosti SUN CE 
TRADING SK, s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov. Prvýkrát  sa k nej pripojili aj firmy Tereziacompany, 
Lego a Centropen. V tom istom mesiaci žiaci školy súťažili v prednese poézie a prózy. Najprv to boli triedne kolá, 
potom školské kolo. V ňom uspeli dve žiačky zo 4. ročníka – Juliána Čarnogurská (próza) a Zuzana Kromková (poé-
zia), ktoré zároveň postúpili do obvodného kola v Kežmarku. Do okresného kola sa však neprebojovali. Skúsenosti, 
ktoré tam získali, sa im určite v budúcnosti zídu. V duchu hesla „V zdravom tele zdravý duch“ sme pre žiakov pripra-
vili dve nové športové disciplíny. Chlapci bojovali o titul „Najsilnejší žiak školy v pretláčaní rukou“ a dievčatá o titul 
„Najvytrvalejšia žiačka v skákaní so švihadlom“. Chlapci súťažili tak, že každý žiak sa pretláčal so všetkými súpermi. 
Prvé miesto získal Dávid Rušin (4.r.), druhé Nikolas Pisarčík (3.r.), na treťom mieste sa umiestnil Juraj Zibura (4.r.). 
Z dievčat si prvenstvo odniesla Viktória Bednarčíková (4.r.), druhé Marcela Marhefková (1.r.), tretie miesto získala 
Juliána Čarnogurská (4.r.). Títo žiaci získali diplomy, vecné ceny a sladkosť, ktorú dostali aj  všetci ostatní, ktorí sa 
do súťaží zapojili. Najúspešnejší žiaci si prebrali ocenenia na „stupňoch  víťazov“, ktoré pre našu školu vyrobil pán 
Ján Skribčák a vymaľoval pán Ján Rušin. Obom oteckom našich žiakov veľmi pekne ďakujem za spoluprácu so ško-
lou.Žiakov sme zapojili aj do súťaže v maľovaní. Ich úlohou bolo navrhnúť obálku žiackej knižky, do ktorej by sa 
snažili dostávať čo najlepšie známky. Zvíťazili návrhy – „Mačička“ od Niny Čarnogurskej, „Lienky“ od Martinky-
Čarnogurskej (obe 1.roč.) a „Traktor“ od Timka Vargu (3.roč.). Všetkým trom umelcom blahoželám. V „Týždni akti-
vít mozgu“ (10. – 16.3.) sa žiaci prostredníctvom DVD „Bol raz jeden život“ dozvedeli rôzne zaujímavosti o tomto 
dôležitom orgáne tela, ale i to, že ho treba stále trénovať, a tak riešili rôzne tajničky, hlavolamy, sudoku. V okresnom 
kole súťaže v matematike (Pytagoriáda), ktorá sa konala v Kežmarku, nás reprezentovali Damián Gurovič (3.roč.-P3) 
a Gregor Kuchta (4.roč.-P4), ktorí našej škole urobili veľmi dobré meno svojimi skvelými výkonmi. Damián sa 
umiestnil na 2.  a  Gregor na 4. mieste. Obom srdečne blahoželám.Za „Medzinárodný deň šťastia“ bol vyhlásený 20. 
marec. Žiaci písali prácu na tému „Čo je šťastie?“ Prečítala som si veľa krásnych myšlienok. Jedna za všetky – „ 
Šťastie je, keď je rodina pohromade.“ Viacerým deťom sme odpustili, že prišli do školy bez úloh, nedoniesli si učeb-
nice a pomôcky, že sa nepripravili na vyučovanie. Jednoducho, v tento deň sa na nich usmialo šťastie.  Zapojili sme sa 
do súťaže o balík sladkostí pre školu. Stačilo vystrihnúť makety okuliarov, motýlika, odfotiť sa  a poslať fotku. Teraz 
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čakáme a dúfame, že  si deti zamaškrtia. Našu školu opäť navštívili predškoláci a spolu so žiakmi 1. ročníka si vyskú-
šali ozajstné učenie na hodine hudobnej výchovy. Pri príležitosti „Svetového dňa vody“ (22.3.) si žiaci pripomenuli 
význam vody pre život na Zemi. Prezreli si brehy potoka a navštívili studničku v obci na ulici Pod lesom. Zistili - 
v Rieke miesto rýb plávajú odpadky a studnička je zanedbaná. Po prvýkrát sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže 
Matematický klokan, ktorej vyhlasovateľom je asociácia Kangourousansfrontiéres ( Klokan bez hraníc) so sídlom 
v Paríži. Usporiadateľom súťaže v SR je TALENTÍDA, n.o. so sídlom v Bratislave. Cieľom súťaže je propagovať 
logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných 
škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Výsledky sa dozvieme v apríli. Držím našim 12 
žiakom palce, aby čo najlepšie uspeli. 

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy 

Na lesnícku tému 

K prvoradým a neodkladným cieľom nášho LPPS 
patrili predovšetkým nasledovné administratívne 
úlohy: 
1. Zabezpečiť preregistráciu podľa nového zákona 
č. 97/2013. K plneniu tejto úlohy boli zvolané dve 
čiastkové zhromaždenia vlastníkov lesov s účasťou 
na obidvoch v počte 55/14 % zo všetkých vlastní-
kov. Na týchto zhromaždeniach boli predložené 
a schválené dva dokumenty (Zmluva 
o pozemkovom spoločenstve a doplnené stanovy). 
Zároveň boli vypracované všetky požadované do-
plňujúce všetky požadované doplňujúce písomnos-
ti na Okresný úrad – odbor pozemkový a lesný 
v Kežmarku. 
2. Úloha sa týkala vypracovania projektu 

v pestevnej činnosti na rok 2014 v súvislosti so 

žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov 
Európskej únie. V súčasnosti aj táto veľmi náročná úloha je 
splnená a celá kompletná žiadosť je pripravená k predloženiu 
na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave 
s osobným doručením v čo najbližšom období. V projekte 
pestevnej činnosti ide o tieto úkony: 
- pripraviť na zalesnenie 5,27 ha s následným ošetrením, 
- plecí rub na ploche 38,74 ha. 

Týmito výkonmi by sa podstatne vylepšili mladé lesné poras-
ty. Okrem týchto úloh boli zabezpečené práce v odstraňovaní 
kalamity spôsobenej silnými vetrami v zimnom období. Hlav-
ne v porastoch Gojnica, Piekelky, čiastočne Suchý les, Rafu-
ska a Hardin.. Tieto práce ešte nie sú ukončené a priebežne sa 
realizujú. Z tejto kalamity je poskytované palivové drevo 
jednotlivým vlastníkom. Z hľadiska ochrany lesa bola zriade-
ná a Okresným úradom, odborom pozemkovým a lesným 
vymenovaná lesná stráž v počte dvoch členov. 
Kompletným plnením konkrétnych hospodárskych opatrení 
chceme prispievať k zvýšeniu úrovne lesov. 

Andrej Kuchta, predseda LPPS 
Mladosť Matiašovce 

Dňa 22. marca sa stretli matiašovskí futbaloví dorastenci 
so svojimi rovesníkmi zo Spišskej Starej Vsi počas prí-
pravného zápasu pred jarnou časťou futbalovej ligy. Zápas 
sa uskutočnil na ihrisku v Spišskej Starej Vsi. Chlapci 
podali celkom solídny výkon, keď po prvom polčase vied-
li 2:0. V druhom polčase sa ale prejavili nedostatky najmä 
v kondícií, čo viedlo ku chybám najmä v obrane a tak ich 
súperi dvakrát skórovali. Zápas sa nakoniec skončil remí-
zou 2:2, čo dodáva nádej na dobré výsledky v jarnej časti 
ligy. Chlapcom sa na jeseň veľmi nedarilo, keď skončili 
jesennú časť len jedným víťazstvom a so skóre 15:38 na 
predposlednom mieste. Chlapci zaplatili nováčikovskú 
daň, ale veríme, že sa už oťukali a v jarnej časti sa im po-
darí získať viacej víťazstiev. Prvý pokus budú mať už 
v sobotu 5. apríla o 14.30 hod. proti rovesníkom zo Žako-
viec. Muži odohrajú prvý jarný zápas 6. apríla na ihrisku v 
Ihľanoch a domáci zápas sa bude konať 13. apríla o 
12.30 h. Srdečne Vás všetkých pozývame povzbudiť na-
šich chlapcov. 

Ing. Štefan Žembovič, tréner dorastencov 
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Vývoz odpadu - rok 2014 
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    odpad   odpad       
APRÍL   11.04.   05.04. 
        19.04. 
MÁJ   16.05.   03.05. 
        17.05. 
        31.05. 
JÚN   13.06.   14.06. 
        28.06. 
JÚL   11.07.   12.07. 
        26.07. 
AUGUST  08.08.    09.08. 
        23.08. 
SEPTEMBER 19.09.    06.09. 
        20.09. 
OKTÓBER  17.10.    04.10. 
     .   18.10. 
NOVEMBER 21.11.    08.11. 
        22.11. 
DECEMBER 19.12.    06.12. 
        20.12. 
Nebezpečný odpad:     15. 04., 16. 10. 
Elektroodpad:     05. 05., 22. 11. 
Veľkoobjemový odpad:  21. 05., 24. 09. 


