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ážení spoluobčania, 
v poradí druhé tohtoročné vydanie sa bude niesť hlavne v informačnom duchu. Rád by som Vám bližšie 
ozrejmil niekoľko skutočností, na ktoré sa nás pýtate. Ako bolo avizované v predchádzajúcich číslach, najdô-
ležitejšou aktivitou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Považujem za potrebné Vám o tom znovu podať 

čerstvú informáciu, lebo ma osobne mrzí, že sa celý proces zbytočne zdržiava. Momentálne prebieha kontrola výberu 
uchádzačov, ktorí sa zapojili do verejnej súťaže a čaká sa na výsledné stanovisko. Verím, že sa tento byrokratický 
proces ukončí čo najskôr, aby naša obec mala hmatateľný výsledok z toľkokrát omieľaného projektu. Súbežne 
s výmenou verejného osvetlenia bolo v úmysle rekonštruovať aj miestny rozhlas. Kvôli spomaleniu projektu osvetle-
nia, sa zdržiava aj rekonštrukcia rozhlasu. Preto bolo na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ) dohodnu-
té, aby obec požiadala o cenové ponuky rôznych typov miestneho rozhlasu. Do úvahy pripadajú dva druhy: bezdrôto-
vý a drôtový rozhlas. Poslanci OZ ma poverili, aby som oslovil viacero firiem, ktoré sa zaoberajú montážou rozhlasov 
a získal čo najviac informácií o obidvoch druhoch. Na najbližšom zasadnutí OZ sa bude rozhodovať o tom, ktorý typ 
rozhlasu sa bude montovať. Obyvateľov ul. Potok potešíme so správou, že poslanci Prešovského samosprávneho kraja 
schválili dotáciu na vybudovanie detského ihriska v sume 1000 €. Zároveň chcem informovať o výmene stĺpov NN 
siete na ul. Potok, kde projektová dokumentácia s právoplatným povolením majú byť hotové na konci augusta a s 
rekonštrukciou majú pracovníci VSE začať na jeseň. Prevádzkovanie vodovodu na ul. Potok so sebou prináša niekoľ-
ko formálnych náležitostí, ktoré boli vykonané v najkratšej možnej dobe, preto žiadame občanov o zhovievavosť. 
Všetky ostatné naplánované aktivity sa priebežne uskutočňujú a je v našom záujme, aby sa do konca roka vykonali. 
Veľmi ma tešia úspechy našich žiakov ZŠ, ale aj s tým súvisiaca poctivá práca pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov škôl. Pozitívny je opätovný úspech v podaní žiadostí o dotáciu na nákup kníh do knižnice – 500 €, prí-
nosom je aj umiestnenie výpočtovej techniky do triedy v MŠ v sume takmer 3000 €.  Touto cestou mi dovoľte poďa-
kovať v mene všetkých žiakov, ale aj rodičov pani Elene Semančíkovej za viacročnú oddanú a náročnú prácu v Ma-
terskej škole. Úprimné poďakovanie patrí aj hasičom, ktorí vynovili a pripravili hasičskú Aviu na technickú kontrolu. 
Všetkým prajem príjemné a slnečné prázdniny so zavŕšením na slávnosti Dní obce, ktoré odštartujeme vôbec 1. noč-
nou hasičskou súťažou v Zamagurí a budeme pokračovať v nedeľu slávnostnou sv. omšou, bohatým kultúrnym, špor-
tovým a spoločenským programom, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. 

 S úctou Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

UDIALO SA V OBCI 

♦ V prvom aprílovom týždni sa 
vykonal výrub  stromov nad Hor-
ným cintorínom a od druhej polovi-
ce apríla sa orezávali stromy v areá-
li MŠ z dôvodu zvýšenia bezpeč-

nosti detí a ľudí, ale aj z dôvodu 
poškodzovania majetku obce. Spolu 
bolo vykonané orezanie 10 briez a 
6 líp. Dreviny sa môžu orezávať až 
od začiatku apríla. Lipa sa môže 
orezávať celoročne, avšak u oboch 
drevín musia byť dodržané pod-
mienky orezávania drevín ustano-
vené Vyhláškou ministerstva ŽP. 
Max. zrezanie mohlo byť v 1/3 z 
celkovej pôvodnej výšky stromov. 
Koruny stromov boli už mohutné s 
obrovským množstvom lístia, ktoré 
upchávalo dažďové žľaby a spôso-
bovali hnilobu strechy. Preto sa 
koruna stromov zredukovala o 1/3 v 
celom objeme. V zmysle zákona o 
ochrane prírody a krajiny je každý 

vlastník povinný sa o drevinu sta-
rať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. 
♦ Dňa 15. 4. prebehol zber ne-

bezpečného odpadu. Spolu sa vy-
zbieralo 0,08 t tohto odpadu. 
♦ Dňa 16. 4. sa stretli starostovia 

zamagurských obcí ohľadom orga-
nizácie Zamagurských folklórnych 
slávností. Každá obec dostala na 
svoju prezentáciu priestor v piatko-
vom programe. Matiašovce repre-
zentovala Ľudová hudba Furcoňov-
ci, ktorá „ohrávala máje“ v Malej 
Frankovej a v Matiašoviach.  
♦ Dňa 22. 4. navštívil Jezersko a 

Zamagurie nový prezident SR - 
Andrej Kiska. 

V

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 

Narodili sa 
Tomáš Zibura 
Zoe Polášová 

Jubilanti 
75 rokov: Margita Vargová 
80 rokov: Júlia Pichnarčíková 

Rozlúčili sme sa 
Jozef Galovič 
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♦ Dňa 22.4. mala prebiehať akcia 
"Vyčistíme si obec". S poľutovaním 
musíme konštatovať, že neprišiel 
nikto. Preto obec s vlastnými pra-
covníkmi aktivačných prác vyčistila 
čierne skládky, kde bolo vyše 10 ton 
odpadu a pozbierala odpad na verej-
ných priestranstvách. 
♦ Dňa 23. 4. sa obyvatelia Matia-

šoviec rozlúčili s Vdp. Bernardom 
Pánčim v Ružomberku. Duchovný 
otec Bernard pôsobil v Matiašov-
ciach v rokoch 1987  až 1998.  
Nech odpočíva v pokoji. 
♦ Dňa 5. 5. sa vyzbieralo 0,3 tony 

elektroodpadu z našej obce. 
♦ Dňa 11. 5. pri príležitosti Dňa 

matiek sa zišli mamičky v KD, kde 
ich krásnym programom potešili 
deti MŠ a ZŠ.  
♦ Od 14. 5. sa v priestoroch sály, 

jedálne a kuchyne namontovali me-
rače elektrickej energie. 
♦ Dňa 15. 5. o 18.00 hod. bol vy-

hlásený v obci 2. stupeň povodňovej 
aktivity z dôvodu výdatných daž-
ďov, odvolaný bol dňa 17.5.2014 
o 20.00 hod. Spevnené brehy s ulo-
ženým kameňom vydržali nápor 
vody, až na pár kusov, ktoré príde 
správca vodného toku v rámci údrž-
by opraviť v najbližšom období. 
♦ Dňa 21. 5. sa v rámci zberu 

veľkoobjemového odpadu vyzbiera-
lo aj z čiernych skládok z čistenia 
obce spolu 20,68 t. 
♦ Ďakujeme občanom, že sa ak-

tívne zapájajú do zberu všetkých 
druhov odpadu, čím sa znižuje od-
pad na čiernych skládkach (priekopy 
ciest, brehy potokov). Zároveň žia-
dame občanov, aby bezodkladne a 
bez obáv nahlásili starostovi alebo 
poslancom zastupiteľstva, keď vidia 
niekoho vyhadzovať odpad do prí-
rody. Takéto správanie nie je prí-
pustné a bude potrestané. 
♦ Dňa 23. 5. sa malo konať druhé 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Muselo sa presunúť z dôvodu neú-
časti dostatočného počtu poslancov.  
Druhý termín zasadnutia bol 6.6. 

♦ Dňa 24. 5. sa konali voľby do 
Európskeho parlamentu.  Účasť v 
obci bola 11,95 % z celkového poč-
tu oprávnených voličov. 
♦ Dňa 27. 5. bolo vyhlásené vý-

berové konanie na post riaditeľa 
MŠ. Novou riaditeľkou sa stala p. 
Otília Gorlická. 
♦ Dňa 27. 5. sa uskutočnilo stret-

nutie s predstaviteľmi úradu práce, 
Z celkového počtu 29 osôb, ktorí sú 
poberatelia dávok v hmotnej núdzi, 
prijalo možnosť vykonávať služby 
pre obec 17 ľudí. Obec má k dispo-
zícií 3 pracovníkov na aktivačnej 
činnosti a 17 na verejnoprospešných 
prácach. 
♦ V obci je zaznamenaný výraz-

nejší záujem o nové stavebné povo-
lenia nielen na drobné stavby ale aj 
na rodinné domy. Tešíme sa staveb-
nému „boomu“. 
♦ Obec Matiašovce získala dotá-

ciu v celkovej výške 1000 € 
z rozpočtu Prešovského samospráv-
neho kraja na výstavbu detského 
ihriska na ul. Potok.  
♦ Okresný úrad Kežmarok odbor 

životné prostredie vydal potvrdenie 
o používaní stavby vodovodu, ktoré 
nahrádza chýbajúce kolaudačné 
rozhodnutie. Odborne spôsobilá 
osoba pripravuje prevádzkový po-
riadok, ktorý musí schváliť Regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva, 
aby boli určené podrobnosti pre-
vádzkovania vodovodu. Celú doku-
mentáciu následne prešetrí Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetvi, ktorý 
určí maximálnu cenu pitnej vody v 
danom vodovode. Až po týchto 
úkonoch bude možné riadne pre-
vádzkovať vodovod v danej časti 
obce. 
♦ V mesiaci apríl sa uskutočnilo 

stretnutie so zástupcami dopravnej 
komisie PSK ohľadom križovatky 
smerom do Zálesia. Zbúranie stavby 
a následná výstavba rozšírenej kri-
žovatky musí spĺňať legislatívne 
podmienky, ktoré celý proces predl-
žujú, preto žiadame občanov o zho-
vievavosť. 

♦ Aj v tomto roku bola úspešná 
žiadosť o dotáciu na nákup nových 
kníh do knižnice. Čitatelia budú 
môcť čítať nové knihy za 500 €. 
♦ Poslanci Obecného zastupiteľ-

stva schválili predaj rodinného do-
mu na ul. Južná (bývalá "rohožká-
reň"). 
♦ Dodatočne touto cestou blaho-

želáme všetkým učiteľom k ich 
sviatku - Deň učiteľov a blahože-
láme aj všetkým deťom pri príleži-
tosti - Dňa detí. 

♦ Za pomoci uchádzačov o za-
mestnanie evidovaných na Úrade 
práce, soc. vecí a rodiny sa vykonali 
tieto práce: vymaľovanie priestorov 
jedálne v budove OÚ, vyčistenie 
priekopy od autobusovej zastávky 
na ul. Hlavná až po materskú školu 
(2x), vykosenie areálu kostola na ul. 
Potok, vyčistenie priekopy v bočnej 
ulici Potok, vyčistenie nánosov z 
povodní v priekope na ul. Južná v 
dĺžke 80 m, vyčistenie priekopy na 
ul. Pod lesom v dĺžke 100 m a vy-
konali sa vysprávky výtlkov v celej 
obci (použilo sa 14 ton asfaltu) v 
sume cca 2500 €. 
♦ Ukončila sa oprava hasičského 

vozidla AVIA A31, ktorá pozostá-
vala z kompletného náteru podvoz-
ku a karosérie, opravili sa brzdy a 
celkovo sa pripravila na STK a EK. 
Touto cestou ďakujeme členom 
výboru DHZ Matiašovce za vyko-
nanú dobrovoľnú prácu a čas strá-
vený pri tejto oprave. Zároveň ďa-
kujeme spoločnosti Zastrova a.s. za 
sponzorský príspevok - poskytnutie 
farby v sume cca 300 €. 

♦ Na všetkých troch cintorínoch 
je možné odoberať úžitkovú vodu. 
Dopĺňanie 1000 l nádrží budú za-
bezpečovať obecní hasiči. Na tieto 
nádrže sa ešte umiestnia drevené 
prístrešky. 
♦ MŠ získa z projektu Informati-

zácie školstva pre kvalitnejšie vyu-
čovanie interaktívnu tabuľu s pro-
jektorom, notebook a laserovú tla-
čiareň vo výške takmer 3000 €. 
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Zo života základnej školy 

Letné prázdniny sú tu. Žiaci si vychutnávajú zaslúžený oddych. Až do konca školského roka nielen usilovne 
pracovali, ale zažili aj veľa zaujímavostí. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy, čo je 2. apríla, 
sme uskutočnili aktivitu s rodičmi, ktorú sme nazvali „Čítajme si spolu“. Rodičia s deťmi čítali nahlas roz-
právku od Jozefa Čapka „Ako psíček a mačička umývali dlážku“. V máji žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali 
týždňový  výcvik v plaveckej škole Kvapka v Starej Ľubovni. Naučili sa plávať štýlom „prsia“, našli odvahu 
skákať do vody a potápať sa. Ako sa správne 
starať o zúbky sa naši žiaci dozvedeli od pána 
doktora MDDr. Antona Mačuteka, ktorého 
sme pozvali k nám na besedu. Vyskúšali si to 
aj na veľkej makete ľudského chrupu. My 
sme na oplátku pánovi doktorovi zaspievali 
pesničku o zúbkoch a darovali leporelo, ktoré 
pripravila Julka Čarnogurská.  
Na speváckej súťaži „Zamagurský slávik“, 
ktorú organizuje ZŠ Haligovce, nám žiaci 
Tomáš Pompa a Viktória Bednarčíková urobi-
li radosť. Tomáš získal 3. miesto, Viktorka 
štvrté. Mamičky sme potešili pripraveným 
programom, ktorý sme predviedli v KD v deň ich sviatku. Na Medzinárodný deň mlieka (20.5.) sme pozvali 
do školy na besedu pána Jozefa Obroktu, ktorý porozprával o svojej práci, i ako sa dostane mlieko do ob-
chodov. Pán Obrokta priniesol deťom čerstvé domáce mlieko, škola mlieko kúpila v obchode. Deti porov-
návali chuť a vôňu. Uskutočnili sme už 10. ročník súťaže v slovenskom jazyku pod názvom „Slovenčina 
moja“, na ktorú pozývame žiakov 4. ročníka zo všetkých zamagurských škôl. Juliána Čarnogurská sa pode-
lila o 1. miesto so žiačkou zo ZŠ Sp. Hanušovce. Julka sa stala aj najúspešnejšou žiačkou školy v matema-

tickej súťaži Klokanko, o ktorej som 
písala v minulom čísle. V 5. ročníku 
súťaže „Šikovné veveričky“, čo je 
súťaž v netradičných športových 
disciplínach, sa žiaci umiestnili na 2. 
mieste. Zaslúžili sa o to Juraj Zibu-
ra, Juliána Čarnogurská, Damián 
Gurovič a Lukáš Kostka. Výborné 
ocenenie získala škola vo výtvarnej 
súťaži „Kostelničákov ornament“. 
Organizuje ju Mesto Spišská Stará 
Ves v spolupráci so  Spojenou ško-

lou v Spišskej Starej Vsi a Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves. V 2. kategórii -1. stupeň ZŠ, 
získali žiačky 4. ročníka, Juliána Čarnogurská a Zuzana Kromková, 1. miesto. Pracovali pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Judity Soskovej a vytvorili nádherne zdobený vankúšik. Všetkým trom blahoželám 
a ďakujem. Deň detí sme spojili s koncoročným výletom. Navštívili sme obec Hozelec, ktorá vlastní budovu 
plnú atrakcií pre deti. Na cestu nám prispelo miestne lesné spoločenstvo. Moje poďakovanie patrí pánovi 
Andrejovi Kuchtovi aj za dlhoročnú spoluprácu so školou. Cestou späť sme sa zastavili v Petzvalovom mú-
zeu v Spišskej Belej. Žiaci si prezreli veľkú zbierku fotoaparátov od najstarších po najmodernejšie.  
Po štvrtýkrát sme odohrali priateľský futbalový zápas so ZŠ Veľká Franková. Naši futbalisti opäť vyhrali, 
tentoraz v pomere 8:0. Moje poďakovanie patrí nášmu pánovi starostovi, ktorý robil rozhodcu. Uskutočnili 
sme 2. ročník Školskej športovej olympiády. Súťažili osobitne chlapci a dievčatá. Celkovou víťazkou sa 
stala Julka Čarnogurská. Na druhom mieste sa umiestnila Zuzka Kromková a tretie miesto sa ušlo Damiá-
novi Gurovičovi. V 6. ročníku súťaže behu obcou „O putovný pohár starostu obce“ sa v kategórii predško-
láci najlepšie umiestnili Samko Rušin (1.), Sabínka Gurovičová (2.) a Adamko Ovšonka (3.). V kategórii 
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dievčatá 1. a 2. ročník to bola Natálka Režnická (1.), Cilka Mirgová (2.) a Marcelka Marhefková (3.). 
V kategórii chlapci 1. a 2. ročník Matúš Pompa (1.) a Tomáš Pompa (2.). V kategórii dievčatá 3. a 4. ročník 
Zuzka Kromková (1.), Julka Čarnogurská (2.) a Dianka Soľusová (3.). V kategórii chlapci 3. a 4. ročník 
Damián Gurovič (1.), Timko Varga (2.) a Nikolas Pisarčík (3.). Celkovým víťazom sa stal a putovný pohár 
získal Damián Gurovič, žiak 3. ročníka. Víťazom odovzdával ceny starosta obce Mgr. Marián Štefaňák. V 
ten istý deň sa uskutočnil 2. ročník futbalového turnaja „O pohár starostu obce Matiašovce“. Na súťaži sa 
zúčastnili žiaci 1. stupňa ZŠ z Matiašovec, Veľkej Frankovej a Spišských Hanušoviec. Putovný pohár si 
odnieslo družstvo zo Spišských Hanušoviec. Naši žiaci sa s ním rozlúčili, lebo sa umiestnili na 2. mieste. 
Pokúsili sme sa o zápis do slovenskej knihy rekordov. Chceli sme urobiť najdlhšieho papierového hada. 
Celý rok sme zbierali rolky z toaletného papiera a papierových utierok. Tie žiaci zdobili kľukatou čiarou a 
spájali špagátom. Deň pokusu bol stanovený na 24. júna o 9.00 hodine. Jednotlivé časti hada sme vyniesli 
na ihrisko a postupne ich spájali. Keď bol had hotový, spočítali sme počet roliek a odmerali celkovú dĺžku. 
Svedkami pokusu boli pani Klára Furcoňová a pán Andrej Kuchta. Náš had sa skladal z 3503 kusov roliek, 
dlhý bol 434 metrov. Fotografickú dokumentáciu oficiálne robil pán Ján Kromka. Zapojil sa aj náš pán farár 
Mgr. Igor Dlugosch a predsedníčka rodičovskej rady, pani Mária Režnická. Všetky potrebné náležitosti sme 
odoslali a teraz čakáme na certifikát. Dúfame, že sa to podarí. V spolupráci s pánom starostom sme deťom 
pripravili prekvapenie. Ako odmenu za celoročnú prácu získali štvorhodinové skákanie na nafukovacom 
hrade a cukrovú vatu k tomu. Deti mali z toho veľkú radosť. V závere školského roka sme navštívili malú 
farmu pána Jána Rušina. Obdivovali sme nádherné holuby, sliepky, mačiatka, kačky. Híkali sme nad obrov-
skými rozmermi šľachtených zajacov. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí  z ich života. V ten deň sme si 
urobili aj malú túru do prírody s pánom Andrejom Kuchtom, ktorý nám porozprával o živote lesa. Obom 
priateľom školy pekne ďakujem.  
Konečne nastal tak dlho očakávaný deň – koniec školského roka. Najprv pani riaditeľka v krátkosti zhrnula 
výsledky a dochádzku žiakov. Potom sa s nami rozlúčili štvrtáci krátkym programom. Predsedníčka škol-
skej rady, pani Mária Režnická, im odovzdala knižné odmeny a pokračovala v odovzdávaní kníh aj žiakom, 
ktorí boli odmenení za výborný prospech a správanie. V závere pani riaditeľka vyhodnotila súťaže. Potom 
sa ujal slova pán starosta, ktorý žiakov pochválil za dosiahnuté výsledky, poprial pekné prázdniny a daroval 
im, aj učiteľom publikácie 100 pokladov Združenia Región „Tatry“. Prekvapenie čakalo aj na všetkých za-
mestnancov školy. Od pani Evy Čarnogurskej, ktorá je členkou rodičovskej rady, získali vynikajúce ohod-
notenie ich práce formou vysvedčenia. Pani učiteľky dostali ešte aj ručne maľované hrnčeky. Veľmi pekne 
ďakujeme. Po skončení slávnosti si žiaci prebrali vysvedčenia vo svojich triedach a rozišli sa domov.  
Žiakom, ktorí získali v priebehu roka ocenenia, ďakujem za ich prácu a šírenie dobrého mena školy. Všet-
kým deťom prajem krásne slnečné prázdniny. 

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy
Mladosť Matiašovce 

Futbalovú sezónu 2013/2014 náš klub Mladosť 
Matiašovce ukončil s dvomi družstvami: mužov a 
dorastencov. Muži v šesťčlennej skupine 3. triedy 
skupiny B skončili na 3. mieste so ziskom 29 bo-
dov. Dorastenci v jedenásťčlennej skupine 1. trie-
dy skupiny B skončili na 9. mieste so ziskom 12 
bodov. V novej futbalovej sezóne 2014/2015 budú 
náš klub zastupovať družstvá mužov, dorastencov 
a prípravkárov. Novinkou je otvorenie súťaže pre 
najmenšie detičky s rokom narodenia 2005-2008. 
Touto formou chcem požiadať všetkých rodičov, 
aby priviedli svoje detičky na futbalový trávnik a 
tým rozvíjali ich telesné schopnosti. Bližšie in-
formácie dostanete na Obecnom úrade. 

Ing. Tomáš Veselovský, PhD. 
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SOBOTA- nočná hasičská súťaž  
o pohár starostu obce a diskotéka 

NEDEĽA - slávnostná sv. omša, súťa-
že a atrakcie pre deti, súťaž vo varení 

gulášu, futbalový turnaj mužov, ľudová 
hudba zo zamagurských obcí, ľudový 

zabávač Jožko Jožka 

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ! 
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