
 
 

                
                                    oobbččaassnnííkk  oobbccee  MMaattiiaaššoovvccee  

                                                                          RReegg..  ččíísslloo  MMKK  SSRR::  44226611//1111              ISSN 1338-8053                              ččíísslloo  44                            rrooččnnííkk  44                        ddeecceemmbbeerr  22001144  
                                                                          wwwwww..mmaattiiaassoovvccee..sskk              mmaattiiaassoovvccee@@mmaattiiaassoovvccee..sskk            005522//448822  22001166        005522//441188  1122  0011        005522//441188  1122  0022  

 
rahí občania, 
v rôznych kontextoch súvisiacich so samosprávou sa často používajú slová vízia, priorita, rozvoj. Ide 
o predstavu toho, ako by obec či krajina mohli vyzerať o 10, o 20 rokov, teda v budúcnosti. Ak chceme, aby 

sa obec rozvíjala systematicky, musíme my, ktorí sme prednedávnom zložili sľub, mať určitú predstavu o tom, aké 
kroky v najbližších štyroch rokoch spoločne spravíme. Všetky rozhodnutia, jednoduché či komplikované, musia za-
padať do mozaiky zvanej rozvoj obce. Zámer, ktorý ako starosta v nastávajúcom štvorročnom období chcem presa-
dzovať je, aby sme dbali za každej okolnosti na to, že občania Matiašoviec sa musia cítiť bezpečne a aby videli, že 
naša obec napreduje za pomoci spoločného úsilia každého z nás, počnúc žiakmi v školách, mládežou pri športe či 
kultúre a spokojnosťou dospelých, že pre ich deti, ale aj ich rodičov vynakladá samospráva maximálne úsilie. 
V neposlednom rade nesmieme zabudnúť ani na tých, ktorí nás predišli do večnosti a aj na tých, ktorí po nás ešte len 
prídu. 
Čaká nás toho veľmi veľa. Množstvo práce, náročných rozhodnutí a niekedy aj búrlivých diskusií. Verím, že si navzá-
jom budeme oporou, že v mimoriadnej situácii sa budeme môcť spoľahnúť aj bez slov jeden na druhého alebo že sa 
budeme konštruktívne dopĺňať. Počas nasledujúcich štyroch rokov sa chcem pre bezpečnosť a rozvoj obce plnou silou 
zahryznúť do každej problematiky a nájsť jej najvhodnejšie riešenie. Dúfam, že budeme úspešní aj pri žiadaní prí-
spevkov zo zdrojov štátneho rozpočtu či Európskej únie. No na druhej strane nás budú obmedzovať finančné možnos-
ti našej obce. Avšak ako som v úvode spomínal, každý krok, aj keď malý, ktorý pre rozvoj obce vykonáme, bude čias-
točným dielcom v rozkvete obce v budúcnosti. 
Touto cestou sa chcem poďakovať Vám, drahí Matiašovčania za podporu v komunálnych voľbách. Výsledok je pre 
mňa odmenou za vykonanú prácu a motivačným prvkom do ďalších štyroch rokov vo výkone tejto funkcie. Teším sa 
na každodenné stretnutia s Vami a verím, že tak ako doteraz si budeme navzájom pomáhať a spoločne budovať Naše 
Matiašovce. Blahoželám novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva, ktorým prajem vytrvalosť a silu v ich 
poslaní a službe. Osobitné poďakovanie patrí aj doterajším poslancom p. Jánovi Gancarčíkovi, p. Jánovi Kostkovi a p. 
Milanovi Komiňákovi za ich prácu a prínos vo verejnej funkcii v predchádzajúcom období.  
Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky, pracovných 
a osobných úspechov.  

 S úctou Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 
 

UDIALO SA V OBCI 

♦ Dňa 15. 10. sa uskutočnilo 
v Spišských Hanušovciach cvičenie 
pre starostov a krízové štáby všet-
kých zamagurských obcí s názvom 
"Záplava 2014". 
♦ Dňa 24. 10. zasadalo posled-

nýkrát obecného zastupiteľstva do-
terajšieho volebného obdobia. 
♦ Od 27. 10. prebieha výmena 

stĺpov a siete na ul. Potok v sume 
96 000 €, ktoré sú čerpané z fondov 
Východoslovenskej distribučnej, a.s.  
♦ Vymaľovalo sa oplotenie na 

cintoríne na ul Potok. 
♦ V kultúrnom dome na ul. Hlav-

ná sa na strop namontovali infražia-

riče, ktoré slúžia na vykurovanie 
sály. Celková suma aj s montážou 
predstavuje cca 6000 €. 
♦ Dňa 5. 12. zavítal do obce Mi-

kuláš, ktorý obdaroval spolu 147 
detí. 
♦ Dňa 12. 12. sa konalo ustanovu-

júce zasadnutie nového obecného 
zastupiteľstva. 
♦ Dňa 20.12. sa uskutočnilo na-

krúcanie reportáže o obciach Slo-
venska s redaktormi TV JOJ. Chcem 
sa úprimne poďakovať všetkým 
účinkujúcim za ich spoluprácu, ús-
tretovosť a krásnu reprezentáciu 
obce. Poďakovanie patrí p. Režnic-
kej Márii a jej rodine, p. Mačurovi 

D

 

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 

Narodili sa 
Tomáš Lopata 
Jubilanti 
70 rokov: Anna Makovská 
      Veronika Skribčáková 
      Eva Soľusová 
75 rokov: Mária Faltusová 
      Žofia Furcoňová 
80 rokov: Ján Bolcarovič 
Rozlúčili sme sa 
Ján Galovič, Marián Galovič, 

Anna Furcoňová, Helena Grigľá-
ková 
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Jozefovi s manželkou, Semančíkovi 
Miloslavovi s manželkou, manže-
lom Jánovi a Antónii Rušinovcom a 
p. Kovalčíkovi Martinovi. Pre ob-
medzenú dĺžku reportáže nebolo 
možné v spravodajskom bloku uve-
rejniť všetko, čo bolo o našej ma-
lebnej obci natočené. 

♦ Dňa 22. 12. sme privítali 8 deti-
čiek, ktoré sa narodili v roku 2014, 
medzi občanov obce Matiašovce. 
♦ Obec rieši príspevok z Úradu 

práce soc. vecí a rodiny na aktívnu 
účasť nezamestnaných pri hľadaní 
zamestnania. 
♦ Dňa 27. 12. sa bude konať vý-

ročná členská schôdza DHZ Matia-
šovce. 

♦ Obec uzatvorila zmluvy o bez-
platnej výpožičke stĺpov od Výcho-
doslovenskej energetiky, a.s. na 
osvetlenie a rozhlas. 
♦ Pozývame všetkých na silves-

trovskú kapustnicu do KD na ul. 
Hlavná. 
 

Výsledky komunálnych volieb  

Dňa 15. 11. 2014 sa uskutočnili Voľby do orgánov 
samospráv obcí - "Komunálne voľby". Na základe 
údajov uvedených v Zápisnici miestnej volebnej komi-
sie o výsledku volieb v obci Matiašovce do obecného 
zastupiteľstva a starostu obce uvádzame tieto údaje: 
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov - 596 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky - 416 
Počet odovzdaných obálok - 416 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 
voľby do obecného zastupiteľstva - 405 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 
voľby starostu obce - 415 

Kandidáti na pozíciu starostu obce Počet hlasov 

1. Mgr. Marián Štefaňák 269 

2. Ján Galovič 106 

3. František Galovič 40 

Kandidáti za poslancov  
Obecného zastupiteľstva 

Počet hlasov 

1. Pavol Tyrpák 198 

2. Ing. Tomáš Veselovský, PhD. 169 

3. Slávka Pisarčíková 152 

4. Jozef Semančík 152 

5. Matúš Bolcarovič 132 

6. Ján Zibura 112 

7. Ján Čarnogurský 101 

8. Ján Gorlický 101 

9. Jozef Ondruš 98 

10. Mgr. Ján Tulušák 87 

11. Antónia Rušinová 82 

12. Bc. Mária Čarnogurská 74 

13. Bc. Monika Kuchtová 63 

14. Anna Brejčáková 56 

15. Štefan Smoleň 54 

16. Miroslav Soska 52 

17. Milan Pompa 40 

18. Bc. Helena Semančíková 26 

 

Na školskú tému 

Školské inštitúcie plnia dôležitú a významnú úlohu, 
pretože sú zamerané na starostlivosť, výchovu 
a vzdelávanie od predškolského, školského veku detí 
až po nadobudnutie patričného vzdelania na tom – 
ktorom type škôl. Niet pochýb, že vzdelanie ovplyvňu-
je úroveň života jednotlivca a celej spoločnosti. Vy-
chádzajúc z poslania škôl je nutné venovať zo strany 
zainteresovaných náležitú pozornosť s výhľadom do 
budúcnosti, počnúc Ministerstvom školstva SR, miest-
nou samosprávou riaditeľstvom školy a ich pomocných 
orgánov. 
Vzhľadom na zložitosť celej problematiky je táto úva-
ha zacielená len na posúdenie niektorých problémov 
v našej obci. Predovšetkým ide o demografický vývoj 
a s tým súvisí počet žiakov v Materskej a Základnej 
škole. Vyučovanie v Základnej škole je organizované 
v spojených ročníkoch, teda v jednej triede sú dva roč-
níky. Tento spôsob vyučovania v malotriednej škole je 
náročný pre vyučujúceho, ktorého úlohou je efektívne 
organizovať vyučovacie hodiny a ich štruktúru 
s využitím vhodných vyučovacích metód. Vyučovanie 
sa delí na priame vyučovanie a samostatnú prácu. 
V časti priame vyučovanie sa vyvodí so žiakmi nové 
učivo. V časti samostatná práca si žiaci precvičia nové 
učivo podľa svojich schopností a volia vlastné tempo 
práce. V obidvoch týchto častiach sa uplatňuje diferen-
ciácia a individuálny prístup učiteľa k žiakom. Výho-
dou vyučovania v malotriednej škole je teda výchova 
žiakov k samostatnosti.  A pre učiteľa je kontrolovaná 
samostatná práca spätnou väzbou ako žiaci zvládli 
nové učivo. Priame vyučovanie a samostatná práca 
v spojených ročníkoch striedajú. Aj v malotriednej 
škole sa plnia učebné osnovy rovnako ako na plneor-
ganizovanej škole. Je tu záruka získavania kvalitných 
vedomostí, čo potvrdzujú výsledky prijímacích skúšok 
žiakov 4. ročníka na 8-ročné gymnázium v Spišskej 
Starej Vsi s poprednými umiestneniami našich žiakov, 
ba dokonca jedna žiačka sa umiestnila na 1. mieste 
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v nedávnej minulosti. Pozitívnym príkladom je tiež 
umiestnenie žiakov Základnej školy v Matiašovciach 
v minulom školskom roku na okresnom kole matema-
tickej pytagoriády, kde žiak 3. ročníka sa umiestnil na 
2. mieste, žiak 4. ročníka skončil štvrtý. Po Základnej 
škole Dr. Fischera z Kežmarku, Základná škola 
v Matiašovciach skončila ako druhá najlepšia zo všet-
kých základných škôl kežmarského okresu. 
Vychádzajúc z konkrétnych výsledkov a práce na ma-
lotriednej škole nie je na mieste nejaká animozita, ale-
bo nedôvera či iné subjektívne pohľady.  
Dôvodom tohto stručného opisu práce na malotried-
nej škole je apel k lojalite k Základnej škole 
a Materskej škole v Matiašovciach zo strany rodi-
čov v obci vrátane rodičov z ulice Potok. Pomohlo by 

to pri zvyšovaní počtu žiakov. Konkrétne ústretové 
kroky pre zvýšenie záujmu navštevovať „vlastné“ škol-
ské zariadenia napr. od samosprávy v podobe finanč-
ného príspevku pre prvákov, ako aj pre dochádzajúcich 
žiakov ostatných ročníkov z ulice Potok, by určite 
viedlo k podpore našich škôl. 
Dôležitosť tejto problematiky vyplýva aj 
z poskytovania finančných prostriedkov na jedného 
žiaka normatívom, ktorý určuje Ministerstvo školstva 
SR, čo podmieňuje hospodárske záležitosti školy.  
Je preto potrebné komplexne posudzovať všetky aspek-
ty, ktoré môžu vplývať na pozitívnu existenciu škol-
ských zariadení v obci. 

Andrej Kuchta 

 

Bezdrôtový rozhlas 

Naša obec má nainštalovaný prvý bezdrôtový rozhlas v Zamagurí. Pozostáva z 20 kusov prijímačov a 48 kusov tlako-
vých reproduktorov rozmiestnených podľa rozloženia a tvaru ulíc. Zvuk sa šíri bezdrôtovo a v rovnakom časovom 
okamihu rovnomerne do celej obce. Jeho pokrytie je oveľa väčšie ako to bolo pri starom drôtovom rozhlase. Celková 
výška obstarania rozhlasu je 12 740 €. Tento kvalitný a moderný systém nám ponúka tieto výhody: 
1. zvuk šíriaci sa z reproduktorov je v danom časovom okamihu v celej obci naraz (nevzniká tzv. ozvena), 
2. hlásenia sa dajú uskutočniť celoplošne, ale aj rozdeliť podľa častí obce (centrálna časť a ulica Potok), 
3. v prípade výpadku elektrickej energie je plne funkčný (každý komponent má vlastnú batériu, ktorá sa v noci nabíja 
z verejného osvetlenia), 
4. v prípade mimoriadnej udalosti (povodeň, vietor a pod.) je možné hlásiť priamo z mobilného telefónu starostu obce 
bez hlásenia z budovy Obecného úradu, 
5. každý, kto zatelefonuje na telefónne číslo +421 911 522 799, si môže vypočuť posledný hlásený oznam (ak občan 
nepočul, že prebieha hlásenie alebo bol z rôznych dôvodov mimo obec),  
6. na stránke obce je umiestnená "podstránka", do ktorej sa automaticky nahrávajú všetky hlásené oznamy s označe-
ním dátumu a času hlásenia každého oznamu. 
Občania môžu nahlásiť mená interprétov s názvami piesní, ktoré si želajú, aby boli prehrávané v obecnom roz-
hlase pred hlásením oznamov, a to na email: starosta@matiasovce.sk. 
 

Zo života materskej školy 

V školskom roku 2014/2015 
máme v našej MŠ zapísaných 
23 detí vo veku od 3-6 rokov. 
Z tohto počtu sú šiesti pred-
školáci. V septembri sme mali 
šarkaniádu. Deti pod vedením 
učiteľky zhotovili šarkanov s 
ktorými šantili v triede a tiež 
na školskom dvore. V októbri 
sa konala rodičovská akadémia 
k ročnému obdobiu ,,Jeseň". 
Rodičom deti ukázali, čo všet-
ko sa od začiatku školského 
roka naučili. Spolu maľovali aj 
jabĺčka, ktoré p. uč. pripevnili 
na jesenný strom. Vonku ich 
ešte čakalo hrabanie lístia. Po 
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zaslúženej práci dostali všetci zúčastnení sladkú odmenu. Pri príležitosti mesiaca - Október - mesiac úcty k starším 
sme vystúpili s programom v kultúrnom dome. Nezabudli sme ani na starých rodičov, žiačikov MŠ, pre ktorých ši-
kovné rúčky detičiek zhotovili pekné srdiečka. V novembri sme mali veselý - tekvičkový deň. Deti vydlabali tekvič-
ku, ktorú im p. uč.  vyrezávaním dotvorila. Maľovali si aj papierové tekvičky a vyzdobili  nimi triedu a chodbu. Pani 
kuchárka im na obed uvarila chutný tekvicový prívarok. Nezabudli sme ani na besiedku s Mikulášom. Rozveselili sme 
ho programom a pochutnali si na nadelených sladkostiach. Navštívili sme aj ZŠ. Predškoláci spolu so žiakmi 1. roč. 
mali spoločnú vyučovaciu hodinu výtvarnej výchovy. Záver roka sme ukončili posedením pri rozžiarenom vianočnom 
stromčeku. 

Otília Gorlická, riaditeľka MŠ 
Kamerový systém v obci 

Na základe uznesenia Rady vlády č. 1/2014 pre prevenciu kriminality zo dňa 10.10.2014 bola pre našu obec schválená 
žiadosť o poskytnutie dotácie na vybudovanie Kamerového systému obce Matiašovce vo výške 5.000 € na kapitálové 
výdavky. Tento projekt je obec povinná spolufinancovať v minimálnej výške 1.250 €.  
Celkovo bude osadených 6 exteriérových kamier s denným a nočným videním. Kamery budú mať možnosť pribli-
žovať obraz do vzdialenosti až 25 m. Na Obecnom úrade bude umiestnený videozáznamník a pevný disk s kapacitou 
2 Tera, na ktorý sa budú  ukladať všetky záznamy. V budúcnosti je možné Kamerový systém obce rozširovať a tým 
predchádzať zvyšujúcej sa kriminalite v našej obci. 
Momentálne prebieha výber dodávateľa na inštaláciu všetkých zariadení s tým súvisiacich a po ukončení výberové 
konanie, prebehne samotná implementácia projektu. Ukončenie prác je naplánované do konca júna 2015. 
 

Moderné verejné osvetlenie 

 
Príkon pri 

plnom  
výkone 

Príkon pri 
regulácií 

Úspora Ročné platby Ročná úspora v € 

Staré osvetlenie 
84 ks svietidiel 

9,4 kW 
Nebolo 
možné 

Iba s vy-
pínaním  
v noci 

2897 € s vypínaním 
(4536 € bez vypí-

nania) 
1587 € oproti vypínaniu 

Nové osvetlenie 
103 ks svietidiel 

4,9 kW 3,45 kW 52 % 

1310 € - predpo-
klad bez regulácie, 
ešte menej s regulá-

ciou 

3226 € oproti celonočnému 
svieteniu 

Moderná technológia LED je úsporná a je šetrná aj k životnému prostrediu a pritom svieti vynikajúco. Pre oko člove-
ka je biele svetlo viditeľné viac ako žlté svetlo sodíkových výbojok, preto máme pocit, že svietidlá svietia príliš silno 
a tým evokujú, že spotrebujú viac elektrickej energie a tým aj veľa peňazí z obecného rozpočtu. Práve preto, že sme 
prešli na túto modernú technológiu, sa nemusíme obávať vysokých faktúr za elektrickú energiu. Okrem toho výkon 
všetkých namontovaných svietidiel sa dá diaľkovo regulovať. Svietidlá si pochvaľujú aj vodiči motorových vozidiel, 
ktoré ich tak neosvetľujú ako predchádzajúce. Z praktického hľadiska si môžete všimnúť, že svietidlá už svietia slab-
šie, ako to bolo ihneď po ich namontovaní. Momentálne nastavený model regulácie je štandardný a dá sa ho kedykoľ-
vek zmeniť. Ak vzniknú požiadavky od občanov alebo od iných zainteresovaných osôb, bude model regulácie zmene-
ný podľa potreby. 
Osvetlenie je regulované nasledovne: 

Čas svietenia 
od zapnutia  

do 20,30 hod. 
od 20,30 hod.  
do 23,30 hod. 

od 23,30 hod.  
do 3,30 hod. 

od 3,30 hod.  
do vypnutia 

Výkon v % 80 70 30 70 

Rozmiestnenie svietidiel je navrhnuté projektantom a nie je možné ho momentálne meniť počas 5 rokov. Avšak na 
základe niekoľkých podnetov od občanov sa obec bude zaoberať problematikou doplnenia niekoľkých svietidiel z 
dôvodu zvýšenia bezpečnosti obyvateľov pohybujúcich sa po tmavších častiach komunikácií. Verejné osvetlenie na 
ul. Potok je vylepšené aj o izolovaný vodič zo strany VSD a.s., kde by už nemalo dochádzať k vypínaniu počas sil-
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ných vetrov. V centrálnej časti obec môže dochádzať aj napriek modernizácii osvetlenia k vypínaniu počas silných 
vetrov. Tento problém bude vyriešený v spolupráci s VSD a.s. až v priebehu roka 2015 resp. 2016, kedy prebehne 
rekonštrukcia vedenia nízkeho napätia vrátane izolovaného vodiča, ktorý spôsobuje vypínanie osvetlenia počas sil-
ných vetrov. Žiadame občanov, aby boli tolerantní, v prípade vypnutia verejného osvetlenia v centrálnej časti z dôvo-
du silných vetrov, kedy okamžite po zistení tohto stavu sa snažíme verejné osvetlenie naspäť zapnúť. Niekedy z dô-
vodu dlhotrvajúcich vetrov nie je možné zapnúť osvetlenie ihneď, pretože by mohlo dôjsť k väčšej poruche a preto je 
nutné počkať do ustálenia nepriaznivej situácie. Prosíme, aby ste v takom prípade zvýšili svoju viditeľnosť reflexnými 
prvkami a nosili pri sebe svietidlo. 

Zo života základnej školy 

A je tu koniec kalendár-
neho roka. Prvý polrok sa 
blíži, žiaci sa snažia „na-
chytať“ dobré známky, 
opraviť tie zlé. Ale mali 
možnosť zažiť aj niečo 
zaujímavé a netradičné. 
Z tradičných aktivít to 
bol Európsky týždeň 
jazykov, prijímanie prvá-
kov do žiackeho cechu, 
 stretnutie s Mikulášom 
a besiedka pri jedličke, 
na ktorú si žiaci navzá-
jom pripravili darčeky.  
Zo  školského kola ma-
tematickej Pytagoriády 
do okresného kola postú-
pil Damián Gurovič 
(4.roč.). Predškoláci z MŠ si vyskúšali riadne vyučovanie na hodine VYV. V rámci prepojenia školy s praxou, pri 
príležitosti Svetového dňa pošty (9.10.), navštívili žiaci poštu Partner. Pani Darina Ovšonková im vysvetlila zmysel 
a spôsob fungovania poštových služieb. Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 (10.-14.11.) sa 
zúčastnili na besede, ktorú organizovalo Infocentrum PIENAPu v Spišskej Starej Vsi. Žiaci sa dozvedeli, že postarať 
sa  o zranené voľne žijúce zvieratá je tiež veda. V deň Svetového dňa pozdravov (21.11.) si zopakovali pravidlá, ko-
mu a ako sa majú zdraviť. Škola sa prihlásila do súťaže, ktorú organizuje spoločnosť MY DVA GROUP PRAHA. 
Máme šancu vyhrať dataprojektor, sedací vak, alebo solárne hračky. 
Prajem všetkým žiakom a kolegom pekné vianočné sviatky. 

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy

Náš rok 2014 

Aký bol pre nás rok 2014? ... jednoducho úspešný. Už 
začiatkom roka začala svitať nádej 
na pozdvihnutie nášho Dobrovoľ-
ného hasičského zboru. V marci 
bola schválená dotácia vo výške 
1400 €. Za tieto financie bola uhra-
dená odborná príprava členov. 
Veliteľ DHZ absolvoval školenie 
pre veliteľov DHZ, hlavný strojník 
a predseda DHZ sa zúčastnili ško-
lenia  pre strojníkov v Martine.  
Od apríla do júna sme pracovali na 
oprave našej Avie. Išlo to ťažko, 
veľa sme brúsili a natierali, ale výsledok stojí za to. 
Avia má nový kabát a bola vykonaná aj jej generálka. 

V júli obec postihli povodne. Pomáhali sme pri čistení 
rigolov a spevňovaní bre-
hov, ako ochranu proti 
zaplaveniu, ktoré by moh-
lo v budúcnosti vzniknúť.  
Celé leto sme si precvičo-
vali požiarny útok, či už 
na pravidelných trénin-
goch alebo na súťažiach 
Kežmarskej hasičskej 
ligy. Vzali sme si na 
starosť i doplňovanie vo-
dy do kadí na cintorínoch  

z obecného potoka.  V auguste bolo za získanú dotáciu 
kúpené nové kalové čerpadlo Heron s novými hadica-
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Divadlo Ramagu  

Vás pozýva na hru 

Ženský zákon  
(po goralsky) 

dňa 26. decembra 2014 o 19h 
v Kultúrnom dome na ul. Hlavná 

mi, pre lepšiu vybavenosť zboru pri pomoci v mimo-
riadnych udalostiach.  
Historicky prvá nočná súťaž v našej dedine sa uskutoč-
nila 16.8. 2014, ktorá sa konala pri budove MŠ a mala 
hojnú účasť. Zúčastnilo sa až 17 družstiev z celého 
okresu a prišlo nás podporiť veľa divákov. Každé druž-
stvo malo 2 pokusy a do výslednej tabuľky sa časy 
zrátavali. Naše družstvo skončilo bohužiaľ, na zemia-
kovom 4. mieste. Po skončení súťaže sa program pre-
sunul do Kultúrneho domu.  
V novembri sme zasa priložili ruky k dielu, keď sme 
čistili dlhodobo zanesené priepusty,  ktoré vedú popod 
cestu na ulici Pod lesom.  

Dňa 27. decembra 2014 sa uskutoční Výročná členská 
schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Matiašovce, 
na ktorú Vás srdečne pozývame. 
Toto všetko by sme nezvládli bez nášho starostu. Veľ-
mi pekne ďakujeme za všetok čas, ústretovosť, sily 
a slová, ktoré nás nakopli a povzbudili do ďalšej práce. 

Všetkým občanom v mene DHZ Matiašovce želáme 
krásne prežité Vianočné sviatky, šťastný Nový rok, 
veľa zdravia, lásky, pokoja, úspechov a pohody do 

ďalšieho roku. 
"Bohu na slávu, blížnemu na pomoc."  

   DHZ Matiašovce 
 

Mladosť Matiašovce 

Futbalový klub 
Mladosť Matia-
šovce prihlásil do 
sezóny 2014/2015 
tri mužstvá: mu-
žov, dorast 
a najmladších žia-
kov (prípravku). 
Mužstvo mužov 
odohralo jesennú 
časť s omladeným 
kádrom, pričom sa 
mužstvu až tak 
nedarilo 
a momentálne mu 
patrí posledná 
šiesta priečka so 
ziskom 6 bodov. 
Verím že v jarnej 
časti sa mužstvu 
bude viac dariť 
a konečné umies-
tnenie bude lepšie. 
Družstvo dorastencov vstúpilo do svojej druhej sezóny. Chlapci s bilanciou 4 výhry a 7 prehier figurujú na peknej 
siedmej priečke v dvanásťčlennej skupine.   
Najmladší žiaci U10 ( narodený 2005 a mladší) odohrali zápasy formou turnajov. Boli zorganizované 4 turnaje, pri-
čom na každom turnaji odohralo každé mužstvo 3 zápasy. Cieľom tejto prípravky nie je, aby chlapci mali stanovené 
ciele vo forme víťazstiev, ale aby sa naučili už v tak mladom veku pravidlá futbalu, všetky náročné pohybo-

vé schopnosti, ktoré tento šport vyžaduje a taktiež súdržnosť 
kolektívu, zabojovať jeden za druhého. Chlapci sa 
v konkurencii väčších dedín (Podolínec, Toporec, Mlynčeky) 
nestratili a uhrali pekné výsledky. 
Aj tento rok sa naše mužstvo zúčastňuje v práve prebieha-
júcej futsalovej ligy v krásnej Niedzickej hale.  

 
Ing.Tomáš Veselovský, PhD. 
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