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ážení spoluobčania, 
v treťom vydaní sa budeme venovať udalostiam a aktivitám od začiatku prázdnin až po koniec mesiaca sep-
tember s výhľadom na najbližšie dni posledného štvrťroka 2014. Počasie cez letné prázdniny nebolo veľmi 
potešujúce hlavne pre žiakov na oddych či samosprávu na uskutočnenie avizovaných aktivít. Avšak aj na-

priek nepriaznivým predpovediam meteorológov, sa slniečko ukázalo spoza mračien v tretí augustový víkend. Vôbec 
prvá nočná hasičská súťaž organizovaná na území Zamaguria má veľmi kladné ohlasy od občanov obce, ale aj obča-
nov z blízkeho okolia. Druhou pozitívnou správou je, že vymodlené slnečné počasie na slávnostnej svätej omši počas 
športovo-kultúrnej nedele, nám všetkým umožnilo zažiť krásny deň v spoločnosti blízkych, priateľov a známych. 
Verím, že počas týchto slávností si každý našiel to „svoje“. Touto cestou chcem poďakovať všetkým sponzorom za 
podporu, členom DHZ Matiašovce za pomoc pri technicko-organizačnom zabezpečení obidvoch dní a Vám všetkým 
za účasť na slávnostiach Dní obce 2014. 
Určite očakávanými témami pre obyvateľov obce sú rekonštrukcia verejného osvetlenia (VO)  a rekonštrukcia obec-
ného rozhlasu (OR). V obidvoch prípadoch máme pre Vás potešujúce správy. V projekte VO bol úspešne ukončený 
proces kontroly verejného obstarávania a riadiaci orgán odsúhlasil a skontroloval podpísanú zmluvu so zhotoviteľom. 
Obec pred samotným začatím stavebných prác vyžiadala správcov inžinierskych sietí o vyjadrenia, aby na základe 
platnej zmluvy mohol zhotoviteľ prevziať stavenisko a skutočne začať s realizáciou projektu. V praxi to znamená, že 
v najbližších dňoch, sa do obce dostaví zhotoviteľ a konečne sa začne vymieňať staré svietidlá a budovať nové VO. 
Z pohľadu rekonštrukcie OR je situácia obdobná. Súbežne prebehli dva procesy, a to výber typu rozhlasu a výber 
samotného dodávateľa. Z dôvodu schválenia rekonštrukcie bezdrôtovým typom rozhlasu obec musela požiadať Poľ-
skú republiku o vydanie stanoviska či v prihraničnom území môže byť pre účely obce použité bezdrôtové vysielanie. 
Po odsúhlasení a schválení na zasadnutí Obecného zastupiteľstva bola dňa 16.09.2014 podpísaná zmluva so zhotovi-
teľom. To znamená, že rekonštrukcia OR a jeho uvedenie do prevádzky je dohodnuté do konca októbra 2014. 
Aj výmena stĺpov a vedenia nízkeho napätia na ul. Potok postúpila správnym smerom, pretože dňa 30.09.2014 bola 
Východoslovenskou distribučnou (VSD) odovzdaná stavba montérskej časti Východoslovenskej energetiky (VSE). 
V tomto prípade sa podľa vyjadrení VSE má začať s realizáciou prác najskôr na konci mesiaca október 2014.  
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) doposiaľ nezačala s odstraňovaním stavby ro-
dinného domu na ul. Hlavná č. 107/57 a s rozšírením križovatky v smere do Zálesia. Preto obec z vlastnej iniciatívy 
začala konať vo veci odstránenia vyššie uvedenej stavby. K dnešnému dňu je Stavebným úradom v Kežmarku vydané 
právoplatné povolenie na odstránenie stavby. Samotné odstránenie zrealizuje obec vo vlastnej réžii za pomoci pra-
covníkov drobných obecných služieb do konca mesiaca október. Ďalšie stavebné úpravy k rozšíreniu križovatky budú 
v kompetencii SÚC PSK pravdepodobne až v roku 2015.  
Obyvatelia ulice Potok, predovšetkým jej najmladší občania sa už od 28.08.2014 mohli tešiť z novovybudovaného 
detského ihriska a športoviska dotovaného z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja (1000 €) a z rozpočtu 
obce (viac ako 700 €). Tento projekt odštartoval myšlienku vybudovať celistvejšie ihrisko pre dospievajúcu mládež, 
ktoré je potrebné zrealizovať v najbližších rokoch. Preto už prebiehajú rokovania so súkromnými vlastníkmi priľah-
lých pozemkov, za účelom získania pozemkov na tento zámer. Prevádzkovanie vodovodu na ul. Potok má pred sebou 
už iba odsúhlasenie prevádzkovania verejného vodovodu Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné pro-
stredie. Následne je ešte potrebné požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o určenie maximálnej ceny za 1 m3 
pitnej vody. Po týchto úkonoch bude zvolané verejné zhromaždenie za účasti orgánov obce a každého odberateľa 
pitnej vody z tejto ulice s cieľom dohodnúť postup prevádzkovania verejného vodovodu obcou. 
Na poslednom zasadnutí OZ bola schválená výmena 4 ks starých drevených okien a inštalácia plynových ohrievačov 
do sály kultúrneho domu na ul. Hlavná v sume približne 7500 € 
V rámci skvalitnenia zásobovania pitnou vodou bola Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou vypracovaná štúdia na 
umiestnenie vodojemu o objeme 100 m3 a na rozšírenie siete vodovodu v južnej časti ulice Pod lesom.     
                    S úctou Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 
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UDIALO SA V OBCI 

♦ Na základe chybných výsledkov 
rozborov vody na začiatku roka 2014 
boli vykonané opakované bezplatné 
rozbory. Výsledky z opakovaných 
rozborov boli v požadovaných nor-
mách a tým boli vyvrátené predchá-
dzajúce nesprávne výsledky. Správa 
povodia Bodrogu a Hornádu š.p. sa za 
vzniknuté nedorozumenie občanom 
obce ospravedlňuje. 
♦ Dňa 10.07.2014 a dňa 08.08.2014 
sa uskutočnili verejné zhromaždenia 
v kultúrnych domoch na ul. Hlavná a 
ul. Potok, kde sa prerokovali rôzne 
témy (rekonštrukcia verejného osvet-
lenia a obecného rozhlasu, stav budo-
vania križovatky do Zálesia, projekt 
detského ihriska na ul. Potok, ochrana 
pred povodňami a riešenie odtoku 
dažďovej vody z ulíc v obci).  
♦ V mesiaci júl bolo ukončené 
oplotenie Horného cintorína, ktorého 
náklady boli vo výške približne 1400 
€. Zároveň sa na základe diskusie na 
verejných zhromaždeniach rozhodlo o 
umiestnení drevených domčekov na 
prekrytie 1000 litrových nádrží s vo-
dou v sume takmer 600 €. 
♦ V spolupráci so spoločnosťou 
COOP Jednota sa podarilo odstrániť 
chátrajúcu stavbu za predajňou na 
Hlavnej ulici. Zároveň vďaka spolu-
práci s Podtatranskou vodárenskou 
spoločnosťou sa opravilo oplotenie 
okolo prečerpávacej stanice oproti 
areálu bývalého poľnohospodárskeho 
družstva. 

♦ Dňa 08.08.2014 sa uskutočnilo 
výjazdové zasadnutie Obecného za-
stupiteľstva na ul. Potok. 
♦ Z dôvodu častých požiadaviek na 
samosprávu vo veci riešenia odtoku 
dažďovej vody počas výdatných daž-
ďov sa dňa 21.08.2014 konala ob-
hliadka stavu priekop a potokov za 
účasti všetkých poslancov obecného 
zastupiteľstva. Bolo navrhnuté, aby 
v roku 2015 samospráva vyčlenila 
určité finančné prostriedky na úpravu 
priekop, reguláciu, spevnenie a prehĺ-
benie potokov a usmernenie vody 
spôsobom, aby neohrozovala životy a 
majetok občanov a obce. Na základe 
tohto stretnutia sa v mesiaci septem-
ber vykonalo niekoľko nevyhnutných 
opatrení na odstránenie nepriaznivých 
vplyvov dažďovej vody. 
♦ Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru SR v Kežmarku 
vykonalo kontrolu dodržiavania po-
žiarnej ochrany na Obecnom úrade 
dňa 04.09.2014. Počas kontroly nebo-
li zistené žiadne nedostatky a neboli 
vyvodené žiadne opravné opatrenia. 
Obec vedie požadovanú dokumentá-
ciu riadne v zmysle platných predpi-
sov. 
♦ V budove kultúrneho domu na ul. 
Potok bola vykonaná rekonštrukcia 
elektrického vedenia v sume takmer 
400 €. 
♦ Z dotačného systému Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany SR bola Dobro-
voľnému hasičskému zboru Matia-
šovce poskytnutá dotácia vo výške 
700 €, za ktorú sa zakúpilo čerpadlo 
vrátane príslušenstva na odsávanie 
znečistenej vody zo zaplavených prie-
storov počas výdatnej zrážkovej čin-
nosti. Dobrovoľná požiarna ochrana 
SR navyše za vzorné plnenie úloh 
DHZ Matiašovce ako aj plnenie úloh 
požiarnej ochrany obce doručila 2 ks 
ochranných odevov určených 
k zásahu v sume takmer 1200 €.  
♦ Okresný úrad Kežmarok, odbor 
krízového riadenia vykonal kontrolu 
dokumentácie krízového riadenia 
obce na Obecnom úrade dňa 
23.09.2014. Počas kontroly neboli 
zistené žiadne nedostatky a neboli 
vyvodené žiadne opravné opatrenia. 

Obec vedie požadovanú dokumentá-
ciu riadne v zmysle platných predpi-
sov. 
♦ Vývoz veľkoobjemového odpadu 
sa uskutočnil 24.09.2014. Môžeme 
konštatovať, že vývoz nadrozmerného 
odpadu má opodstatnenie a tešíme sa, 
že tento odpad nekončí na čiernych 
skládkach v extraviláne obce. Zároveň 
žiadame občanov o spoluprácu pri 
nakladaní odpadu, pretože pracovníci 
spoločnosti Brantner Poprad, ale aj 
zamestnanci obce nakladajú v jeden 
deň odpad z takmer 240 domácností 
a je to pomerne fyzicky náročné. 
♦ Dňa 25.09.2014 sa konalo zasad-
nutie poslancov Obecného zastupiteľ-
stva. Posledné zasadnutie poslancov 
Obecného zastupiteľstva vo funk-
čnom období 2010-2014 sa bude ko-
nať dňa 24.10.2014 o 17,00 hod. 
♦ Vývoz nebezpečného odpadu sa 
uskutoční 16.10.2014 a vývoz elek-
troodpadu sa bude konať 22.11.2014. 
O týchto vývozoch budú občania včas 
informovaní prostredníctvom interne-
tovej stránky obce a pomocou obec-
ného rozhlasu. 
Ďakujeme občanom, že sa aktívne 
zapájajú do zberu všetkých druhov 
odpadov, čím sa znižuje odpad na 
čiernych skládkach. Zároveň žiadame 
občanov, aby bezodkladne a bez obáv 
nahlásili starostovi obce alebo poslan-
com obecného zastupiteľstva, keď 
vidia niekoho vyhadzovať odpad do 
prírody. Takéto správanie nie je 
prípustné a bude potrestané. 
♦ Na odstránenie stavby obecného 

rodinného domu na ul. Hlavná 107/57 
bolo vydané právoplatné búracie po-
volenie. So samotným odstránením 
stavby sa začne v najbližších dňoch 
a daný priestor bude k dispozícii 
Správe a údržbe ciest Prešovského 
samosprávneho kraja na uskutočnenie 
rozšírenia križovatky do Zálesia. 
♦ V mesiacoch jún a august bolo 

zakúpených 79 ks kníh do knižnice z 
finančných prostriedkov Ministerstva 
kultúry SR a z rozpočtu obce vo výš-
ke takmer 600 €. Zároveň bol od spo-
ločnosti Topset Solutions s.r.o. bez-
platne dodaný ďalší stolový počítač s 
prístupom na internet. 

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 

Narodili sa 
Laura Rušinová 
Peter Papson 
Alexander Červenák 
Nataša Furcoňová 
Viktor Veselovský 

Jubilanti 
70 rokov:  Michal Bednár 
 Mária Deverová 
75 rokov: Ján Furcoň 
 Šimon Kovalčík 
 Marián Marhefka 
90 rokov: Anna Furcoňová 
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Zo života základnej školy 

Nový školský rok 2014/2015 sme 
slávnostne otvorili 2. septembra 
o 9. hodine v dolnej budove školy. 
Školu navštevuje 25 žiakov – 10 
prvákov, 4 druháci, 3 tretiaci a 8 
štvrtákov. Zmena nastala 
v obsadení školy.  Mgr. Zuzana 
Kostková pracuje ako triedna uči-
teľka v I. triede (1. a 3. ročník) a 
Mgr. Mária Markovičová je vycho-
vávateľka v ŠKD a tiež učí 9 hodín. 
Riaditeľka školy, PaedDr. Elena 
Galovičová, je zároveň  triednou 
učiteľkou v II. triede (2. a 4. roč-
ník). Mgr. Igor Dlugosch, náš pán 
farár, okrem náboženstva vyučuje 
aj informatickú výchovu. O čistotu 
v škole sa stará pani Zlatica Galo-
vičová. Zapojili sme sa do štyroch vzdelávacích projektov, pomocou ktorých škola získa 2 nové interaktívne 
tabule, notebook, 2 projektory, ozvučovaciu techniku a náradie na telesnú výchovu v hodnote 1 200 €. Sú to 
tieto projekty: „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety“, „Ak-
tivizujúce metódy vo výchove“, „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“ a „Zvýšenie 
kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“. Vďaka týmto projektom škola bude poskytovať žiakom 
kvalitatívne vyššiu úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež sme do školského vzdelávacieho prog-

ramu zaviedli vyučovanie ang-
lického jazyka od 1. ročníka po 
štvrtý. Uskutočnili sme aktivitu 
so žiakmi, na ktorú sme pozvali 
aj ich starých rodičov. Pripravili 
sme pre nich nevšedný darček – 
spoločne strávené chvíle 
s vnúčatami. V rámci regionál-
nej výchovy sme navštívili dve 
obce. V Červenom Kláštore sme 
si prezreli múzeum a v Lechnici 
miestny kostol. Starým rodičom 
i žiakom sa výlet páčil. Všetky 
náklady hradila škola.  

Potešila nás správa, že pokus 
o rekord (Najdlhší papierový 
had), ktorý sme uskutočnili 
koncom minulého školského 
roka, sa podaril. Získali sme 
certifikát a naša škola je zapísa-

ná v Slovenskej knihe rekordov. Bližšie informácie a fotky nájdete na stránke 
www.knihaslovenskychrekordov.sk. Prajem žiakom aj zamestnancom školy úspešný priebeh celého nového 
školského roka. 

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy 
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 
Na základe rozhodnutia Predsedu NR SR č. 191/2014 Z.z. sa voľby do orgánov samosprávy obcí budú ko-
nať v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7.00 do 20.00 hod. Obecné zastupiteľstvo v Matiašovciach 
uznesením zo dňa 08.08.2014 č. 14/3/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Matiašovciach bude mať cel-
kom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce 

1. František Galovič, 54 rokov, vedúci PJ, Matiašovce, Pod lesom 209/28, nezávislý kandidát 
2. Ján Galovič, 67 rokov, dôchodca, Matiašovce, Pod lesom 261/83, Demokratická strana 
3. Marián Štefaňák, Mgr., 28 rokov, starosta obce, Matiašovce, Pod lesom 240/61, SMER-sociálna demo-

kracia, Slovenská národná strana 
 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Matiašovciach 
1. Matúš Bolcarovič, 26 rokov, živnostník, Matiašovce, Pod lesom 228/47, Slovenská národná strana 
2. Anna Brejčáková, 41 rokov, predavačka, Matiašovce, Pod lesom 264/85, Demokratická strana 
3. Mária Čarnogurská, Bc., 26 rokov, manažérka, Matiašovce, Pod lesom 260/81, nezávislá kandidátka 
4. Ján Čarnogurský, 38 rokov, živnostník, Matiašovce, Potok 456/61, Ľudová strana Naše Slovensko  
5. Ján Gorlický, 27 rokov, živnostník, Matiašovce, Pod lesom 259/79, Slovenská národná strana  
6. Monika Kuchtová, Bc., 32 rokov, majsterka odborného výcviku, Matiašovce, Pod lesom 233/52, 

SMER-sociálna demokracia  
7. Jozef Ondruš, 67 rokov, dôchodca, Matiašovce, Hlavná 93/134, Demokratická strana 
8. Slávka Pisarčíková, 37 rokov, učiteľka základnej umeleckej školy, Matiašovce, Hlavná 102/150, SMER 

– sociálna demokracia 
9. Milan Pompa, 31 rokov, živnostník, Matiašovce, Hlavná 77/108, MOST – HÍD  
10. Antónia Rušinová, 33 rokov, ekonómka, Matiašovce, Hlavná 30/38, Ľudová strana Naše Slovensko 
11. Jozef Semančík, 43 rokov, živnostník, Matiašovce, Hlavná 55/72, Demokratická strana 
12. Helena Semančíková, Bc., 35 rokov, technička kvality, Matiašovce, Pod lesom 246/64, Zmena zdola, 

Demokratická únia Slovenska 
13. Štefan Smoleň, 34 rokov, živnostník, Matiašovce, Pod lesom 243/63, Demokratická strana  
14. Miroslav Soska, 46 rokov, živnostník, Matiašovce, Pod lesom 214/33, Slovenská národná strana 
15. Ján Tulušák, Mgr., 49 rokov, učiteľ ekonomických predmetov, Matiašovce, Hlavná 88/126, SMER-

sociálna demokracia 
16. Pavol Tyrpák, 42 rokov, hasič, Matiašovce, Potok 433/30, nezávislý kandidát  
17. Tomáš Veselovský, Ing., PhD., 32 rokov, projektant-konštruktér, Matiašovce, Pod lesom 197/16, 

nezávislý kandidát  
18. Ján Zibura, 36 rokov, operátor, Matiašovce, Hlavná 65/88, Demokratická strana 

 
Mladosť Matiašovce 

Novú futbalovú sezónu 2014/2015 začal náš klub až 
s tromi družstvami (muži, dorastenci a žiaci). Hlav-
ným cieľom je rozvíjať futbalové aktivity 
u najmenších detí s ambíciou ich predprípravy na 
súťažné zápasy vo vyššom veku. V tomto ročníku 
čaká družstvo mužov 20 súťažných duelov. Doras-
tenci odohrajú až 22 zápasov a žiacke zápasy budú 
prebiehať formou turnajov. Pre všetky družstvá trvá 
jesenná časť od 16.8.2014 do 25.10.2014 a jarná 
časť od 4.4.2014 do 13.6.2014. Tréneri 
a organizačný tím dobrovoľníkov sa často stretávajú 
s bezdôvodnou absenciou hráčov na zápasoch. Ve-
ríme, že nám rodičia pomôžu tento stav napraviť. 
       Mgr. Marián Štefaňák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Žiaci Základnej a Materskej školy  
srdečne pozývajú svojich  

starých rodičov na 
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