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ážení spoluobčania, 
na začiatku roka sme Vám predostreli informácie o plánovaných aktivitách, o zámeroch a podujatiach, ktoré 
boli navrhnuté pre tento kalendárny rok. Ako tomu býva každým rokom, vždy na konci roka človek sumari-
zuje a spätne spomína, čo sa počas kalendárneho roka v jeho živote udialo. S radosťou sa chcem s Vami po-

deliť o skutočnostiach, ktoré sme spoločnými silami v tomto roku zvládli. 
Najviac diskutovanou témou je projekt zo štrukturálnych fondov Európskej únie, a to Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia v obci Matiašovce. Po vykonaní ťažkých a náročných krokov v procese zmeny projektu môžeme 
konštatovať, že táto zmena sa podarila a momentálne prebieha výberové konanie, po ktorom príde samotná kontrola 
verejného obstarávania s následným odporúčaním na uzatvorenie zmluvy s dodávateľom na konečnú realizáciu pro-
jektu. Mnohí z Vás sa nás pýtate kedy samotná realizácia začne. Je však veľmi obtiažne na túto otázku s presnosťou 
odpovedať, lebo celý proces je mimoriadne zložitý a vynakladáme maximálne úsilie, ktorým chceme projekt vykonať 
čo najskôr, aby sme mali prvý prínos v podobe úspory elektriny v čo najkratšej dobe a chceme ho taktiež spraviť 
v zmysle všetkých pokynov a pravidiel. Podľa vyjadrenia SIEA v Košiciach by sa v prípade bezproblémového admi-
nistratívneho procesu s uskutočnením stavebných prác mohlo začať v jarných mesiacoch 2014. Zároveň vo vzťahu 
k spoločnosti Greenergy s.r.o. máme vysporiadané všetky zmluvné finančné záväzky v sume 13636,50 €.    
Veľmi potešujúcou správou je, že „iba“ prísľub zo strany VSE a.s. o výmene starých drevených stĺpov a starého ve-
denia v obci, sa stane v rokoch 2014 a 2015 aj skutočnosťou. VSE a.s. momentálne pripravuje projektovú dokumentá-
ciu na rekonštrukciu elektrického vedenia NN sústavy, ku ktorej sa obec vyjadrila s pripomienkami, ktoré je potrebné 
zlepšiť (zvýšenie výkonu transformátora, osadenie vedenia po jednej strane ulice od začiatku po koniec ulice pri štát-
nej ceste, umiestnenie nových stĺpov mimo pozemky súkromných vlastníkov a prívod NN siete za budovu kultúrneho 
domu pre rozšírenie výstavby rodinných domov a osadenie osvetlenia). Táto rekonštrukcia sa má začať na jar 2014 a 
o stave či začatí prác Vás budeme informovať. Zvyšná časť obce má byť rekonštruovaná v roku 2015. 
V rozpočte obce pre rok 2014 je schválená čiastka 10 000 € na rekonštrukciu verejného rozhlasu v obci. Tu bude po-
trebné dať v centrálnej časti nové vedenie do všetkých ulíc vrátane nových reproduktorov a na ulici Potok bude samo-
statná bezdrôtová ústredňa prepojená s hlavnou ústredňou na Obecnom úrade, aby sa zlikvidovali všetky technicky 
nevyhovujúce oceľové stĺpy medzi ulicou Potok a centrálnou časťou obce. Bočná a severná časť ulice Potok bude 
zrekonštruovaná novým drôtovým vedením. Budeme sa snažiť skĺbiť vyššie spomínané aktivity tak, aby sa postupo-
valo chronologicky s určitou nadväznosťou. Najprv sa vymení NN sieť na ul. Potok, následne sa môže projekt verej-
ného osvetlenia a paralelne s ním aj projekt rekonštrukcie verejného rozhlasu. 
V rámci rokovaní s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a.s. bolo dohodnuté, že v blízkej dobe sa budú snažiť 
dobudovať chýbajúcu trasu na ul. Pod lesom, začať rekonštrukčné práce na najporuchovejších úsekoch v obci 
a vybudovať 2 ks nadzemných hydrantov na ul. Hlavná pre protipožiarne účely. Ich víziou je aj vybudovanie cca 100 
m3 vodojemu nad Horným cintorínom. Tu však bude potrebné v roku 2014 uskutočniť stretnutie s vlastníkmi pozem-
kov za účelom usporiadania pre túto stavbu. 
Po niekoľkých stretnutiach s obyvateľmi ul. Potok sa dohodlo, aby správu verejného vodovodu v tejto ulici riešila 
samotná obec Matiašovce. V prvom rade je potrebné zosúladiť skutkový 
stav s právnym, teda vyriešiť niekoľko nevyhnutných administratívnych 
úkonov a následne vykonávať správu tohto majetku v zmysle sloven-
ských zákonov. 
Rok 2013 pozostával aj z majetkového usporiadania nehnuteľného ma-
jetku v katastrálnom území obce. V prvom rade sa zosúladil majetkový 
stav parciel pod obecnou garážou na ul. Pod lesom a po dlhotrvajúcom 
procese sa podarilo prepísať parcely z Lesopôdohospodárskeho pozem-
kového spoločenstva na Obec Matiašovce. 
Tento rok 2013 bol mimoriadne pozitívny z hľadiska získavania finanč-
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Válov 

Už aj vôl 
ma k jasliam 
predbehol. 
To nie on, 
to ja som 
prikutý 
o válov, 
aby mi, 
nebodaj, 
ktosi doň 
nevbehol 
- aby som 
vždy mal viac 
ako on. 
Preto som 
každému 
pred nosom 
pribuchol. 
Aj Svetlu, 
aj Pravde, 
len aby 
válov bol 
iba môj. 
Takí sme, 
Priateľ môj: 
nie jasle, 
lež válov. 

F. Babiar 

ných zdrojov pre drobné, ale veríme, že viditeľné aktivity. Jednou z nich bol projekt Zachovanie prirodzenej goralskej 
architektúry pre zdravý a bezpečný život v obci Matiašovce, ktorým sa vybudoval širší chodník od autobusovej za-
stávky ku Materskej škole, osadilo sa 10 lavičiek a 10 košov po obci, vysadilo sa 10 líp a 500 drevín na breh od 
Obecného úradu po Základnú školu vo výške 5250 €. Výsadby sa zúčastnili žiaci našej školy, ktorí sa dozvedeli, ako 
sa stromy sadia a aký majú pre ľudstvo význam. Získaním dotácie s názvom Nové knihy našim čitateľom sa do obec-
nej knižnice zakúpili knihy za vyše 590 € rôzneho žánru.  K získavaniu projektov prispelo aj aktívne občianske zdru-
ženie Mladosť Matiašovce, ktoré získalo dotáciu na nákup športových potrieb vo výške 1070 €. Zo strany obce bola 
taktiež poskytnutá dotácia vo výške 1800 € na základný chod tohto občianskeho združenia. V rámci požadovaných 
aktivít bol podporovaný aj hasičský šport, kde sa zlepšila hasičská striekačka v sume 2480 € a kedy sa zorganizovala 
vôbec prvá hasičská súťaž v obci za pomoci našich dobrovoľných hasičov s chvályhodnou účasťou 16 súťažných 
družstiev. 
Okrem toho sa z vlastných zdrojov vybudovali prístupové chodníky na Hornom cintoríne vrátane bráničiek, predĺžila 
a spevnila sa lávka cez Rieku, kde sa vybudoval aj pilotný múr pre stabilitu tejto lávky, spoločne s vybudovaním 
chodníka pri p. Antonovi Bolcarovičovi na ul. Pod lesom v dĺžke takmer 80 m, doložilo sa svietidlo pri kostole sv. 
Petra a Pavla v smere ku Základnej škole pre zvýšenie bezpečnosti chodcov vo večerných hodinách, vyhotovili sa 
letecké snímky obce a stolové kalendáre obce na rok 2014 so všetkými potrebnými informáciami pre každého občana, 
vybudovalo sa sociálne zariadenie s vykurovaním pre kanceláriu LPPS v budove Obecného úradu. Touto cestou ďa-
kujeme všetkým sponzorom, ktorí aj v tomto roku prispeli na výrobu stolových kalendárov. Dôležitou investíciou 
pred koncom roka je zakúpenie rodinného domu nebohej p. Kačicovej na ul. Hlavná pre rozšírenie križovatky v smere 
do Zálesia. Stavebné práce pre rozšírenie tejto križovatky majú začať na jar 2014 a o prípadných dopravných obme-
dzeniach budeme vopred informovať. V rámci školstva v obci sa uskutočnili tieto aktivity – vybudoval sa nový daž-
ďový odkvapový systém na budovách základnej školy, vybudoval sa nový protišmykový chodník pred budovami 

základnej školy, zakúpila sa dlažba na dobudovanie chodníka do areálu za základnou ško-
lou a zakúpil sa materiál na zníženie a zateplenie stropu v prvej triede a zakúpili sa učebné 
pomôcky pre školský klub. V materskej škole bol vybudovaný chodník ku školskej jedálni 
vrátane pokládky protišmykovej dlažby na schodisku, zakúpil sa nerezový regál 
a kuchynský stôl do kuchyne. V prípade vhodného výberu môže byť ešte v roku 2013 
zakúpené motorové vozidlo pre účely obce v maximálnej sume do 3000 €. 
Zo zdrojov iných organizácií, konkrétne Slovenský vodohospodársky podnik, Správa Du-
najca a Popradu sa spevnil breh v severnej časti ul. Pod lesom v sume takmer 16 000 €. 
Obec bola jedným z neúspešných spolužiadateľom v projekte budovania drevených cyklo-
turistických prístreškov v Zamagurí. Na druhej strane veríme, že podaná žiadosť na Kraj-
skom riaditeľstve Policajného zboru v Prešove bude úspešná a v roku 2014 budeme mať 
moderný kamerový systém pre ochranu majetku obce a jej občanov. 
Aj v tomto roku sme prispeli tým, ktorí to najviac potrebujú a počas celého roka sme ich 
zásobovali šatstvom. Dokopy bolo v obci vyzbieraných 8 ton oblečenia, obuvi a hračiek. 
Už asi neodmysliteľnou súčasťou kalendárneho roka je slávnosť Dňa obce, ktorá sa koná 
vždy tretiu augustovú nedeľu. Ako to má byť v katolíckej obci, slávnosť sme začali sv. 
omšou v kostole s posvätením vlajky Dobrovoľných hasičov obce. Vďakabohu počasie 
bolo vynikajúce, priam vymodlené. V popoludnajších hodinách prebiehal bohatý program 
v podobe nových, ale aj tradičných súťaží pre deti, mládež či dospelých. Vystúpili hudob-
né zoskupenia aj z cudziny a z domáceho prostredia. Príjemnú dedinskú atmosféru oboha-
tili detské atrakcie a športové zápolenia o krásne ceny. Obrovskou atrakciou bolo vystú-
penie domáceho zoskupenia nadšencov ľudovej goralskej muziky s veľkou podporou ro-
diny Furcoňovej. Touto cestou im chcem ešte raz vysloviť úprimnú vďaku za účasť na 
obecnej slávnosti. Taktiež chcem poďakovať sponzorom a partnerom, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom priložili ruku k vytvoreniu výnimočnej slávnosti v obci. 
Záverom chcem úprimne poďakovať všetkým občanom a organizáciám pôsobiacim v obci 
za ich spoluprácu, ústretovosť a účasť pri rôznych príležitostiach počas kalendárneho ro-
ka. 
Spoločne s kolektívom pracovníkov OÚ Vám prajeme milostiplné a požehnané Vianočné 
sviatky v kruhu svojich rodín, hojnosť darov pod stromčekom pre deti, plnosť Božích 
milostí, štedrosť radostí, veľa šťastia a úspechy v osobnom, študentskom či pracovnom 
živote počas celého Nového roka 2014. 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 
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OZNAMY 
 Na základe dohody so SÚC 

(Správa a údržba ciest) obec Matia-
šovce odkúpila rodinný dom p. 
Čonkovej (neb. Kačičovej) na rozší-
renie križovatky smerom do Zálesia, 
ktorej realizácia sa uskutoční v roku 
2014.  
 Vybudovala sa nová vetva ve-

rejného vodovodu na ulici Potok 
v dĺžke 150 m.  
 Na spoločnom stavebnom úrade 

v Kežmarku pracuje Ing. Lukáš 
Šimoňák, ktorý prevzal všetky sta-
vebné úkony pre obec Matiašovce 
po Ing. Vladislavovi Galicovi.  
 Východoslovenská energetika 

začala prípravu projektovej doku-
mentácie ku stavebnému projektu: 
Výmena starých drevených stĺpov 
za nové betónové a výmena kom-
pletného elektrického vedenia na ul. 
Potok. Plánuje sa jeden izolovaný 
vodič. Realizácia bude v prvej polo-
vici roka 2014 a nezaťaží obecný 
rozpočet.  
 Dňa 9. novembra 2013 sa usku-

točnili voľby predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja  a poslancov 
zastupiteľstva Prešovského samo-
správneho kraja. Z celkového poč-
tu 593 oprávnených voličov sa vo-
lieb v našej obci zúčastnilo 22,09 % 
(131 osôb). Podrobné výsledky sú 
na internetovej stránke obce.  
 Dňa 14. 11. sa uskutočnilo 

stretnutie starostov Zamaguria 
ohľadom zberu a zneškodňovania 
všetkých druhov odpadov. Na zá-
klade poverenia poslancov sú podpí-
sané zmluvy na vývoz  nebezpečné-
ho, veľkoobjemového, biologicky 
rozložiteľného odpadu a elektrood-
padu.  
 Dňa 21. 11. sa konala na ul. 

Potok verejná schôdza. Hlavnou 
témou bol verejný vodovod. 
 Dňa 22. 11. sa konalo zasadanie 

obecného zastupiteľstva, kde boli 
prijaté tieto uznesenia: 
a) obec bude vymáhať pohľadávky 
od 2 subjektov, ktorých dlžná suma 
predstavuje 1190 €, 

b) na ul. Pod lesom sa vybuduje 
zábradlie v dĺžke 150 m, 
c) dopĺňa sa poplatok za jednorázo-
vé varenie v kuchyni v KD na 20 €, 
d) od 1. 1. 2014 sa zvyšuje príspe-
vok za pobyt dieťa v MŠ na 5 
€/mesiac, 
e) pri multifunkčnom ihrisku sa 
osadí vitrína s prevádzkovým po-
riadkom používania ihriska, 
f) do vitrín na cintoríny sa umiestni 
upozornenie pre osoby, ktoré vyko-
návajú kamenárske a pohrebné 
služby s textom, že výkopové práce 
a zhotovenie hrobky je možné až po 
odsúhlasení starostom obce, aby sa 
tým zamedzilo rôznym výkopom 
mimo stanovené línie a už prenajaté 
hrobové miesta. 
 Dňa 29. 11. boli odoslané 2 

žiadosti o dotáciu, prvá na kamero-
vý systém a druhá na zakúpenie 
kníh do knižnice. 
 Mikuláš navštívil 6. 12. obec a 

priniesol sladkosti pre 141 detí vo 
veku do 12 rokov. 
 Ministerstvo financií zavádza 

do každej obce informačný systém 
na kontrolu a plnenie čerpania roz-
počtu obce RIS.SAM. Tento systém 
má už obec nainštalovaný. 
 Dňa 6. 12. sa uskutočnilo prvé 

kolo otvárania súťažných ponúk na 
zhotovenie verejného osvetlenia 
obce. Záujem prejavili 2 subjekty. 
Momentálne prebieha kontrola spl-
nenia všetkých kritérií a až po dru-
hom kole bude jasný víťaz.  
 Dňa 9. 12. bol podpísaný doda-

tok k zmluve o partnerstve 
s Gminou Lapsze Nizne (PL) ku 
projektu budovania chodníka 
v Niedzici, kde naša obec vystupuje 
ako cezhraničný partner. 
 Od 10.12. svieti v obci vianoč-

ný stromček  
 Dňa 10. 12. sa konalo stretnutie 

miestnej akčnej skupiny Tatry-
Pieniny LAG, ktorej sme členom. 
Závery z tohto stretnutia poukazujú 
na potrebu rozšírenia sa na predho-
rie Spišskej Magury, aby sme sa 
mohli uchádzať o nové projekty.  

 Dňa 13. 12. zasadalo obecné 
zastupiteľstvo, kde boli prijaté tieto 
uznesenia: 
a) schválilo sa predaj rodinného 
domu na ul. Južná 130 v sume 
12000 € s dobou splácania 5 rokov 
p. Dušanovi Gurovičovi, 
b) bola schválená 6 zmena rozpočtu 
obce, rozpočty na roky 2014, 2015 
a 2016, 
c) pre činnosť Mladosť Matiašovce 
dostanú v roku 2014 dotáciu vo 
výške 1800 €, 
d) schválilo nákup úžitkového moto-
rového vozidla pre účely obce 
v maximálnej sume 3000 €. 
 Dňa 20. 12. sa uskutočnilo 

slávnostné uvítanie 6 nových obča-
nov. 
 Dňa 27. 12. sa bude konať ve-

rejné zhromaždenie, na ktoré sú 
pozvaní všetci občania.  
 Začiatkom roka 2014 sa usku-

toční stretnutie s vlastníkmi  po-
zemkov na ul. Hlavná z dôvodu 
usporiadania pozemkov pod miest-
nou komunikáciou pri predajni CO-
OP Jednota.  
 V novom obecnom kalendári sú 

použité fotografie obecných kosto-
lov od Štefana Žemboviča a tiež 
zábery prírody a dediny od Klaudie 
Brejčákovej a Ľubomíra Rušina. 
Fotografom ďakujeme! 
Na nový kalendár pre rok 2014 fi-

nančne prispeli tieto subjekty: Leso-
pôdohospodárske pozemkové spolo-
čenstvo Matiašovce, Potraviny Jed-
noducho Mária - Mária Bednárová, 
samostatne hospodáriaci roľník Ján 
Kostka, EKOSPOL RECYCLING, 
s.r.o., Stavebniny Furcoň, Dada - 
Ovšonková Darina, samostatne hos-
podáriaci roľník Ján Zibura, samo-
statne hospodáriaci roľník Jozef 
Obrokta, samostatne hospodáriaci 
roľník Eva Bolcarovičová, Jozef 
Rušin, Ján Gancarčík, Janka Žabin-
ská Potraviny Mix - Služby. 
 Kuchyňa v KD je už napojená 

na vodovodnú sieť čím sa odstránila 
častá poruchovosť pri spoločen-
ských podujatiach.  
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 SAD Poprad, a.s. oznamuje 
cestujúcim, že od 15.12.2013 je v 
platnosti nový cestovný poriadok. Je 
zriadená linka Červený Kláštor - 
Kežmarok, s odchodom z Matiašo-
viec o 6:26 h a príchodom do Kež-

marku o 7:20 h. Táto linka bola 
požadovaná od viacerých obcí Za-
maguria s prihliadnutím na žiakov, 
aby stíhali vyučovanie a nemuseli 
vstávať na skoré ranné spoje, ďalej 

pre osoby smerujúce k lekárom a k 
úradným stránkam. 
 
 
 

Zo života základnej školy 
V poslednom príspevku som popriala našim žiakom 
úspešný štart do nového školského roka, a už tu máme 
Vianoce a prvý polrok nám klope na dvere. Dané obdo-
bie sme okrem učenia vyplnili aj rôznymi zaujímavými 
aktivitami. Ako prvý bol Európsky deň jazykov (26.9.). 
Žiaci sa oboznámili so štátmi EU, zisťovali, akou rečou 
sa tam hovorí a snažili sa uhádnuť, v akom jazyku číta 
texty pani riaditeľka. Prvého októbra (Medzinárodný 
deň starších ľudí) naše pozvanie prijali starí rodičia. 

 
Nepripravili sme pre nich tradičnú besiedku, ale rôzne 
spoločné činnosti s deťmi pod názvom „Babi, dedo, 
poďte sa so mnou hrať“ .Babičky kreslili, spievali, hrali 
sa, smiali sa na vtipoch a zatancovali si na pesničky 
z REPETE. Na záver sa odfotili s vnúčatkami a odniesli 
si pochvalný list za absolvovanie všetkých aktivít. Štvr-
tý október bol vyhlásený za „Svetový deň úsmevu“. 
Priestory školy sme si vyzdobili „smajlíkmi“, deti, ale aj 
pani učiteľky, museli prísť do školy s vtipnou ozdobou, 
ktorá mala vyvolať úsmev na tvárach prítomných. Poda-
rilo sa to. Deň sme strávili v dobrej nálade.  
Zúčastnili sme sa aj charitatívneho koncertu „Integrácia 
2013“, ktorý sa konal v Steel Aréne v Košiciach. Cie-
ľom bolo ukázať cestu k vzájomnej tolerancii 
a porozumeniu detí zo ZŠ a detí s postihnutím. Naši 
žiaci sa poriadne vykričali a vyšantili pri hitoch obľúbe-
ných spevákov. Ďalšiu aktivitu „Rodičia v škole“ sme 
uskutočnili pri príležitosti Svetového dňa stromu 
(20.10.). Rodičia si zopakovali čítanie rozprávky deťom 
nahlas, z listov s nimi tvorili stromy i celý les, hádali 
hádanky o jeseni, spievali piesne, recitovali básne. Na 
pamiatku dostali pamätný list. V závere sa s deťmi od-
fotili. Aby si naši žiaci zapamätali a vedeli charakteri-
zovať ročné obdobia, pripravili sme pre nich jeden ne-
tradičný týždeň. Nazvali sme ho „Týždeň jesenných 

farieb“. Deti si každý deň obliekli do školy veci 
v určenej farbe. V pondelok to bola zelená farba, 
v utorok červená, v stredu žltá, vo štvrtok hnedá 
a v piatok oranžová. Každý deň sme sa aj odfotili. Pre 
deti to bol zábavný týždeň. Takto do školy chodili aj 
pani učiteľky. Navštívili nás aj deti z MŠ, ktoré sa učili 
slovenský jazyk spolu s prvákmi ako riadni žiaci. Bolo 
to v rámci spolupráce oboch škôl. V „Európskom týždni 
boja proti drogám“ (18.-24.11.) deti, okrem športovania 
a kreslenia plagátov s protidrogovou tematikou, vypĺňali 
anonymne dotazník, z ktorého sme zistili, že takmer 
polovica žiakov 2.- 4. ročníka ochutnala alkohol, ktorý 
im podali rodinní príslušníci a cigaretu 1/6 žiakov. Deti 
veľmi často prichádzajú do styku s alkoholom 
a cigaretami, nikomu z nich sa však nepáči človek, ktorý 
pije a fajčí. Druháci, tretiaci a štvrtáci písali slohové 
práce na tému „Čo ma vie vždy potešiť“. Bolo tam veľa 
pekných myšlienok, ale aspoň jednu, podľa mňa naj-
krajšiu, budem citovať: „Mňa vždy poteší, keď sú všetci 
šťastní a usmievajú sa.“  
Prváci mali svoj slávnostný deň. Prijímali sme ich do 
„Žiackeho cechu v Matiašovciach“. Slávnosť viedla 
pani učiteľka Gorlická a deti tu ukázali svoje nadobud-
nuté vedomosti – čítali, písali, počítali, spievali, recito-
vali. Porota odporučila riaditeľke školy, aby ich prijala 
do cechu, lebo splnili stanovené podmienky. Následne 
boli slávnostne dekorovaní. Potom ich pani riaditeľka 
pasovala za členov cechu veľkou ceruzou a deti zložili 
slávnostný sľub. Na pamiatku dostali pamätný list 
a drobné pomôcky na vyučovanie. V závere si spolu aj 
s mamičkami zatancovali. Moje poďakovanie patrí ma-
mičkám – Monike Kuchtovej, Daniele Kromkovej 
a Anne Skribčákovej, ktoré pre žiakov venovali látku 
a ušili plášte na túto slávnosť. Opätovne nás navštívil aj 
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Mikuláš, ktorý deťom priniesol balíčky sladkostí. Deti 
mu pripravili pásmo piesní, básničiek, malých scénok 
a vtipov. Darovali mu aj usmievavú hviezdičku, aby ho 
sprevádzala na jeho cestách a ukázala mu cestu k nim aj 
v budúcom roku. Naši žiaci spríjemnili predvianočný 
čas aj klientom sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi. 
Tretiaci a štvrtáci riešili matematické príklady v súťaži 
Pytagoriáda. Z tretiakov postúpil do obvodného kola, 
ktoré bude v Kežmarku, Damián Gurovič, zo štvrtákov 
Gregor Kuchta. Obaja súťažiaci boli odmenení diplo-
mom úspešného riešiteľa. V posledný deň pred prázdni-
nami sme sa zišli v triede pri stromčeku, pod ktorým sa 
nachádzali darčeky, ktoré si žiaci navzájom pripravili. 
Spoločne sme si zaspievali, predniesli koledy, popriali si 
veselé vianočné sviatky a šťastný celý nový rok 2014. 
A sú tu zimné prázdniny! 

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy 
 
Vysvetlenie k posedeniu k Úcte k starším: 
Pri všetkej úcte k starším občanom nám dovoľte uviesť vysvetlenie k posedeniu, ktoré sa konalo v mesiaci október – 
Mesiaci úcty k starším. Počas organizovania tohto posedenia vznikalo viacero možností ako danú spoločenskú uda-
losť skĺbiť k všeobecnej spokojnosti maximálneho počtu občanov. V minulých rokoch sa praktizovalo, že všetci starší 
občania z celej obce boli hromadne pozývaní cez obecný rozhlas. V maximálnej snahe nespôsobiť nedorozumenie 
bolo navrhnuté, aby na túto slávnosť boli prizvaní iba občania, ktorých vek je 70 a viac rokov a to z viacerých dôvo-
dov. Prvým je platné uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým obec vykonáva nákup darčekových košov pre naro-
deninových oslávencov z obce, ktorí v danom roku dosiahnu okrúhle životné jubileum ako napr. 70, 75, 80 a pod. 
rokov života. Druhým dôvodom je, aby nevzniklo nedorozumenie u starých rodičov, ktorých vek je v niektorých prí-
padoch v obci aj 45 rokov života. To znamená, aby sme týchto občanov nemenovali staršími občanmi, keď sa cítia 
pomerne ešte mladí. Tretím dôvodom je fakt, že toto posedenie je vyhradené iba starším občanom, s ktorými sa menej 
často vídame v obci v rámci roka. Preto boli rozoslané osobitné pozvánky pre všetkých, ktorých sa to týkalo. Uvedo-
mujeme si, že niektorým manželom to vyšlo tak, že manžel bol pozvaný a manželka nie. V budúcom roku budú po-
zvaní obaja manželia bez ohľadu na vekové kritérium. Obec počas roka usporadúva rôzne spoločenské aktivity, ktoré 
sú dostupné príbuzným teda aj starým rodičom či rodičom, čo znamená, že na ktorékoľvek vystúpenie svojich ratoles-
tí sa môžu ich rodinní príslušníci prísť pozrieť kedykoľvek. V neposlednom rade musíme brať ohľad na to, že toto 
posedenie sa koná v októbri a počasie je chladnejšie, preto bolo navrhnuté, aby sa konalo v jedálni pri kultúrnom do-
me, kde je kapacita 100 miest, kde funguje vykurovanie a pri znížení vekovej kategórie každých 5 rokov sa počet 
zvyšoval približne o 30 osôb. Posledným dôvodom bola nemilá skúsenosť z posedenia Dňa matiek, kde obec vynalo-
žila nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie občerstvenia či programu a účasť bola veľmi nízka. 
Z opačného pohľadu na toto spoločné stretnutie, nás samozrejme veľmi teší, že vďaka osobitným pozvaniam sme sa 
stretli v hojnom počte, že žiaci spoločne s učiteľkami pripravili krásny a dojímavý program a že na budúci rok sa opäť 
zídeme pri tejto udalosti. 
 
Na lesnícku tému 
Zhromaždenie vlastníkov lesov v Matiašovciach bolo zvolané na deň 15.12.2013 o 13,00 hod. do kultúrneho 
domu na ul. Hlavná. Na tento termín vplývali dôvodné skutočnosti:  
1, Registrácia spoločenstva podľa nového zákona NR SR č. 97/2013,  
2, Príprava projektu pestovnej činnosti  na rok 2014 a žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
z prostriedkov EÚ.  
Pokiaľ ide o registráciu spoločenstva, nový zákon určuje splniť viac konkrétnych povinností. Predovšetkým 
je nevyhnutné: 

- zaregistrovať sa na spoločenstvo s právnou subjektivitou (časť urbariátu), 
- prejednať a schváliť „Zmluvu o pozemkovom spoločenstve“ podľa § 5 zákona č. 97/2013, 
- schváliť stanovy spoločenstva, 
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- vypracovať zoznam členov spoločenstva s požadovanými údajmi. 
Termín registrácie spoločenstva je stanovený do 28. februára 2014. Spoločenstvá, ktoré sa do tohto termínu 
nezaregistrujú, resp. nepreregistrujú, budú zrušené. Podmienkou zaregistrovania je schválenie „Zmluvy 
o spoločenstve“ nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Počet všetkých hlasov Lesopôdohospodárskeho 
pozemkového spoločenstva je 8844,2. Na zhromaždení dňa 15.12.2013 sa zúčastnilo prítomných členov 
s počtom hlasov 3341,1. Podľa vyššie uvedeného zákona, zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových 
schôdzí ak o tom rozhodne výbor. Výbor LPPS v Matiašovciach na výborovej schôdzi dňa 20.12.2013 roz-
hodol zvolať druhú čiastkovú schôdzu na deň 26.1.2014 o 13,00 hod. do budovy kultúrneho domu na ul. 
Hlavná. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Tí členovia, ktorí sa 
nezúčastnili prvej čiastkovej schôdze, môžu sa prezentovať na tejto zvolanej čiastkovej schôdzi. Zároveň 
v tomto období pripravujeme projekt pestovnej činnosti na rok 2014 v spojení so žiadosťou o nenávratný 
finančný príspevok z prostriedkov EÚ. Spoločenstvo je zaregistrované v tejto súvislosti na Úrade pre verej-
né obstarávanie v Bratislave a k tomuto bude vyhlásené výberové konanie. 

Andrej Kuchta, predseda LPPS 
VÝVOZ   ODPADU   –   ROK  2014 

  Mesiac  Separovaný Komunálny 
    odpad   odpad       
JANUÁR  10. 01.   11.01. 
        25.01. 
FEBRUÁR  07.02.   08.02. 
        22.02. 
MAREC  07.03.   08.03. 
        22.03. 
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. 
Veľkoobjemový odpad: 21. 05., 24. 09. 
Elektroodpad:    05. 04., 22. 11. 

 

Mladosť Matiašovce                                                               
 
Muži: 
Družstvo mužov bolo pre sezónu 20013/14 zaradené do 6-člennej 
3 triedy skupiny B podtatranskej súťaže.  Z toho štyri mužstvá 
sú zo Zamaguria (Matiašovce, Sp. Hanušovce, Franková a Ostur-
ňa).  Jesenná aj jarná časť sa hrá dvojkolovo t.j. každý s každým sa 
stretne raz na domácej pôde a raz vonku. Po odohraných 10-tich 
stretnutiach jesennej časti naše družstvo obsadilo 3. miesto so 
ziskom 12 bodov a so skóre 19:19. Strata na prvé postupové mies-
to je 7 bodov, tak verím, že naši chlapci urobia maximum pre naj-
lepšie konečné umiestnenie. 
 
Dorast: 
Mužstvo dorastu bolo zaradené do 11-člennej skupiny B pod ve-
dením Štefana Žemboviča. Po jesennej časti obsadili dorastenci 
10. priečku so ziskom 3 bodov a so skóre 15:38. Na prvý zápas 
proti Žakovciam prišlo 18 chlapcov, žiaľ hrať môžu len 11. Po-
stupne eufória upadala a posledný zápas, ktorý sa navyše odohral 
doma, prišlo len 10 chlapcov. Verím, že v jarnej časti nebude 
problém s účasťou na zápasoch dorastencov, chlapci zabojujú a 
získajú dostatočný počet bodov pre dobré umiestnenie. Chcel by 
som vyzdvihnúť jednotlivcov Mareka Ziburu, Patrika Brejčáka, 
Tomáša Kuchtu a Jána Ziburu, ktorí striedavým štartom pravidel-
ne nastupovali ako za dorast, tak aj za mužov. Navyše Marek Zi-
bura sa stal najlepším strelcom dorastencov a druhým najlepším 
strelcom mužov. 
Zimnú prípravu začali muži (doplnení dorastencami) účasťou na 4. 
ročníku futsalovej ligy v poľskej obci Niedzica. Doposiaľ so 4 
víťazstvami a 2 prehrami patrí nášmu mužstvu 4. priečka. Posled-
ný zápas v krásnej Niedzickej hale odohrajú Matiašovce 4.1.2014 
o 16:50 h proti mužstvu KS Nižne Lapsze. 
 

Ing. Tomáš Veselovský, PhD.
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