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ážení spoluobčania, 
roky 2015 a 2016 budú pre našu obec, ale aj pre celé Zamagurie významné a to z dôvodu, že sa začalo nové 
programové obdobie Európskej únie (EÚ), v ktorom sa môžeme uchádzať o finančné zdroje na rôzne projek-
ty. Oblastí, do ktorých je nanajvýš potrebné investovať finančné prostriedky je pomerne veľa, ale možnosti 

budú obmedzené. Vyplýva to z toho, že EÚ presadzuje postoj spájania sa obcí do spoločných zámerov. Obdobie ro-
kov 2010-2014 nám už neumožnilo zapájať sa do procesu získavania prostriedkov, pretože výzvy na podávanie pro-
jektov boli sústredené hlavne do rokov 2007-2010. Preto sme si spoločne s poslancami Obecného zastupiteľstva určili 
postup v prípade uchádzania sa o tieto zdroje z fondov EÚ pre nasledujúce obdobie, ktorý spočíva v riešení najnutnej-
ších a najproblémovejších zámerov. Pálčivé a finančne náročné projekty sa týkajú poruchového a neúplného vodovo-
du pre všetkých občanov bez rozdielu, nevyhovujúci stav povrchu miestnych komunikácií, úplná absencia kanalizá-
cie, nevyhovujúci energetický a estetický stav budovy Obecného úradu či absencia chodníkov minimálne popri štátnej 
ceste. K samotnému procesu žiadania o finančné zdroje je prvoradé vypracovať dôležitý dokument s názvom Program 
rozvoja obce (PRO) na roky 2015-2029, v ktorom sa presne určí smerovanie obce. K zhotoveniu PRO je však potreb-
ná aktívna účasť orgánov samosprávy, inštitúcií, organizácií a samotných občanov žijúcich či pôsobiacich v obci.  
Za posledných pár rokov je viditeľná strata záujmu o verejné dianie teda chýbajúca pomoc pri riešení určitých prob-
lémov s vlastným angažovaním sa. Na druhej strane je výrazný nárast požiadaviek zo strany občanov a aj nárast kri-
tiky v prípade uskutočnenia určitých zámerov a aktivít. Tento fakt potvrdzuje aj mimoriadne nízka účasť občanov na 
verejnom zhromaždení konanom dňa 27.02.2015, kedy prišlo iba 7 obča-
nov. Naskytá sa otázka či je vôbec žiaduce vykonávať verejné „schôdze“, 
kedy majú občania možnosť priamo komunikovať so zástupcami samosprá-
vy.  
Mrzí ma, že musím vyjadriť sklamanie z účasti resp. z neúčasti občanov pri 
rozvoji našej spoločnej obce. Touto cestou chcem povzbudiť všetkých, ktorí 
majú záujem niečo vylepšiť, aby využili  niektorú z možností ako je ano-
nymné podanie do schránky na budove OÚ, alebo možnosť podania písom-
nej žiadosti na riešenie určitej problematiky, ba dokonca možnosť účasti na 
verejných zasadnutiach Obecného zastupiteľstva či pri osobnom stretnutí 
v kancelárii Obecného úradu alebo starostu obce.  
Záverom chcem každému zapriať pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 
v kruhu svojich rodín. 
                                                  S úctou Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 
 

UDIALO SA V OBCI 

♦ Na internetovej stránke obce sú 
pod hlavičkou "Projekty" všetky 
informácie ku už ukončenému pro-
jektu verejného osvetlenia ako aj ku 
projektu kamerového systému v 
obci. V súvislosti s verejným osvet-
lením už prebehli všetky úhrady 
faktúr a dňa 5. marca bolo verejné 
osvetlenie zaradené do majetku 
obce. Momentálne prebieha proces 

preplatenia výdavkov súvisiacich 
s projektom zo strany štátu a EÚ. 
♦ V budove materskej školy bol 

počas vianočných prázdnin spre-
vádzkovaný nový úsporný plynový 
kotol. Náklady na jeho zakúpenie a 
inštalovanie predstavujú sumu vyše 
2300 €. 
♦ Od januára každý piatok a so-

botu od 18,00 do 20,00 hod. si mô-
žete zahrať stolný tenis v KD na ul. 
Hlavná. 

♦ Predstavitelia DHZ Matiašovce 
opätovne aj pre rok 2015 požiadali 
o dotáciu vo výške 2000 €. Zároveň 
vďaka aktívnej účasti všetkých čle-
nov požiadali o preradenie z „C“ do 
„B“ kategórie v rámci plošného 
rozdelenia hasičských zborov v SR. 
♦ Dňa 8. 2. sa konalo detské di-

vadelné predstavenie s názvom Go-
ralské rozprávky. 
♦ Dňa 10. 2. bolo prvé pracovné 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

V

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 
Narodili sa 
Miriam Rušinová 
Jubilanti 
75 rokov: Milan Komiňák 
      František Lopata 
80 rokov: Júliana Obroktová 
Rozlúčili sme sa 
Katarína Galovičová, Andrej 
Mačura, Štefan Smoleň, Mária 
Ovšonková, Jozef Soja, Mária 
Mačurová 
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♦ Skvelú zábavu si užili účastníci 4. Matiašovského plesu, ktorý sa 
konal 14. februára. 
♦ Inventúrna komisia zložená 

z poslancov OZ dňa 23. 3. uskutoč-
nila prehliadku a kontrolu súčasného 
stavu nehnuteľného majetku obce. 
♦ Dňa 31. 3. sa uskutočnilo za-

sadnutie OZ. 
♦ V Zamagurských novinách bol 

v predošlom vydaní uvedený ne-
správny údaj o získaní dotácie na 

rekonštrukciu interiéru sály kultúr-
neho domu na ul. Hlavná. Toto tvr-
denie nie je správne, pretože reali-
zácia tejto aktivity sa uskutoční 
z vlastných zdrojov obce. 
♦ Pozývame všetky mamy, otcov 

a deti na kultúrne a zábavné poduja-
tie ku príležitosti Dňa Matiek, Dňa 
Detí a Dňa Otcov, a to druhú májo-
vú nedeľu v KD na ul. Hlavná. 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) alebo PRO (Program  rozvoja obce) 

PHSR (PRO) má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu. Má byť nositeľom roz-
vojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR (PRO) dá 
obec na-javo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe tohto doku-
mentu získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné 
stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na ná-
hlych, nekoordinovaných rozhodnutiach. 
Ide o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny 

východiskových podmienok. Aby bol PHSR (PRO) skutočne živým dokumentom, musí byť permanentne aktualizo-
vaný. PHSR (PRO) poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a 
stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti v súlade s cieľmi Národného strategického refe-
renčného rámca Slovenskej republiky a PHSR samosprávneho kraja.  
Na pripravenie tohto dokumentu chceme poprosiť všetkých VÁS, milí občania, aby ste sa zúčastnili verejnej schô-

dze, ktorej predmetom bude práve strategický rozvoj obce v budúcnosti. O termíne schôdze VÁS budeme informo-
vať. 

Zo života základnej školy 

Prvý polrok školského roka je za 
nami. Niektorí žiaci sa zo známok 
tešili viac, iní menej. Dôležité je, že 
prospeli všetci.  
Od januára do konca marca sme 

pre žiakov pripravili viaceré zaují-
mavé aktivity. Najprv sa 5 odváž-
livcov prihlásilo do celoslovenskej 
súťaže Všetkovedko, v ktorej si 
otestovali svoje vedomosti so všet-
kých oblastí výučby. Získali titul 
Všetkovedkov učeň. Nasledoval 
tradičný školský karneval. Prven-
stvo si odniesol Martin Trebuňa a 
jeho traktor. V súťaži o najkrajší 
obrázok zimy, namaľovaný 
v skicári v PC, uspela Slávka Pisar-
číková (1.roč.) Vo februári sme zapísali do školy 5 budúcich žiakov 1. ročníka. V školskom kole v prednese poézie si 
prvenstvo odniesla Miška Kuchtová (2.roč.), v prednese prózy zase Tomáš Pompa (3.roč.). Pre žiakov 3. a 4. ročníka 
sme pripravili 2 športové súťaže. Chlapci bojovali o prvenstvo v silovom trojboji, dievčatá v hre s kolkami. Najlepšie 
si počínal Nikolas Pisarčík (4.roč.), ktorý vyhral všetky 3 disciplíny – zhyby (65), drepy (64), kliky (30). Druhé mies-
to získal Lukáš Kostka (4.roč.), tretie Tomáš Pompa (3. roč.). Poradie u dievčat bolo nasledovné - 1. miesto Natália 
Rušinová (4. roč.), 2. miesto Cecília Mirgová (3. roč.), 3. miesto Diana Soľusová (4.roč.).  Besedovali sme aj s pani 
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Ing. Malatínovou (PIENAP) o význame mokradí pre život zvierat, ale aj človeka. Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
planetárií (15.3.) sa žiaci oboznámili s ich významom pre život človeka, a taktiež s planétami slnečnej sústavy, ktoré 
porovnávali so Zemou. V Týždni mozgu 2015 žiaci riešili logické úlohy a učili sa lúštiť sudoku. Počas marca sme sa 
viac venovali čítaniu kníh, ktoré si žiaci priniesli z domova.Po druhýkrát sme sa zapojili do medzinárodnej matema-
tickej súťaže Klokanko. Na záver to bola celoslovenská súťaž s názvom „Grafický návrh obálky žiackej knižky“, kto-
rú vyhlásil ŠEVT a.s. Bratislava. Zaslali sme 3 práce od žiačok Niny Čarnogurskej (2.roč.), Mirky Zamkovskej 
a Natálie Rušinovej (obe 4. roč.). Držme im palce. 
 Blížia sa veľkonočné prázdniny. Prajem žiakom, aby si oddýchli a načerpali nové sily na úspešné ukončenie škol-

ského roka, ktorý sa nezadržateľne blíži. 
PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy 

 

Z kroniky obce 
ZVYKY 

Vo farskej kronike sú pri roku 1809 zaznamenané niektoré zvyky, prípadne tienisté stránky v živote obča-
nov. Ako zlozvyk sa na prvom mieste uvádza polievanie dievčat mládencami na druhý veľkonočný sviatok, 
spôsobovanie veľkých škôd na siatinách, pasenie dobytka deťmi, čím si tieto zvykajú na nečinnosť, časté 
krádeže, čoho príčinou je bieda a táto zas vyplýva z lenivosti a alkoholizmu. Ako zlozvyk rozšírený po ce-
lom Zamagurí je skladanie sa dievčat na druhý vianočný sviatok na niekoľko zlatých, za ktoré kúpia pálen-
ku, ktorou častujú celé dni a noci mládencov; pritom sa opovrhuje a do spoločnosti sa za žiadnych okolností 
neberie to dievča, ktoré pre svoju chudobu alebo pre zákaz zo strany rodičov neprispeje do spoločnej pok-
ladnice. Ženy zas majú vo zvyku každý rok hneď po bohoslužbách na Popolnú stredu ešte s popolom na čele 
schádzať sa v niektorom dome, kde pri pití pálenky a pri speve strávia celý deň i večer. Aby pozháňali pe-
niaze na pálenku, chodia hromadne z domu do domu, vyzbrojené drevenými nožmi a so špeciálne uprave-
nými hlavami, pričom vyžadujú peniaze. Tento zlozvyk sa natoľko rozmohol, že ženy, ktoré po celý rok žili 
statočne, musia sa na Popolnú stredu opiť, spievať a tancovať. 
Podľa stredovekých zvyklostí trestať verejne všetkých, čo sa prehrešili proti mravom alebo občianskemu 
spolunažívaniu, bol aj v Matiašovciach na kostolnom dvore stĺp hanby, na ktorý priväzovali previnilcov 
najmä v čase bohoslužieb, kedy celá obec bola zhromaždená v kostole; na ceste z kostola mohol každý pre-
javiť svoje opovrhnutie nad previnilcom svojím spôsobom. Stĺp hanby spomína ešte kanonická vizitácia 
roku 1752. 

 

Na lesnícku tému 

K prvoradým úlohám LSSP v Matiašovciach v roku 
2014 patrili: 
1. Registrácia podľa nového zákona č. 97/2013 o po-

zemkových spoločenstvách. Tento zákon upravuje práv-
ne postavenie, hospodárenie, vzájomné vzťahy a ďalšie 
podmienky pre činnosť spoločenstiev. Podľa tohto zá-
kona bolo povinnosťou všetkých subjektov zaregistro-
vať, resp. preregistrovať sa na spoločenstvo s právnou 
subjektivitou. LPPS v Matiašovciach bolo preregistro-
vané 17. júna 2014. 
2. Začiatkom roku 2014 bol vypracovaný plán pestov-

nej činnosti súčasne so žiadosťou o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. 
Tieto dva dokumenty boli odovzdané s požadovanými 
prílohami v apríli minulého roku. Potvrdenie o registrá-
cii žiadosti o NFP z Pôdohospodárskej platobnej agentú-
ry spolu s prideleným kódom nám bolo doručené 
28.07.2014. Doposiaľ nie sú známe informácie z ďalším 
postupom a vybavením tejto žiadosti.  

3. Dôležitou úlohou bolo spracovať vzniknutú kalamitu 
a riešiť jej dôsledky. Najviac kalamity následkom sil-
ných vetrov sa vyskytlo v týchto lokalitách: Gojnica, 
Piekelky, Harmaňoky, Nad Piekelky, Suchý les. Celko-
vý objem ťažby v minulom roku bol 940 m3. Násled-
kom kalamity vznikli menšie holiny, napríklad v Gojnici 
cca 50 árov, ktorá už bola zalesnená v minulom roku. 
Ďalšie holiny sa budú riešiť v krátkej budúcnosti. Pritom 
v súvislosti s uvedenou kalamitou je potrebné uviesť 
skutočnosť, že na ťažbe kalamitnej drevnej hmoty sa 
podieľali mnohí vlastníci lesov, ktorým boli vydané 
súhlasy na ťažbu, ale boli aj prípade uskutočňovanej 
ťažby bez povolení – nelegálna ťažba.  
Pre získavanie palivového dreva bolo vydaných 75 sú-

hlasov na ťažbu vlastníkom lesov. Vyskytli sa nasledov-
né nedostatky individuálnej ťažby: 
- nedodržanie hraníc parciel (výrub mimo vlastnej par-

cely), 
- prekročenie objemového množstva, 
- výrub nepalivového dreva (surová a hrubšia hmota), 
- neplnenie povinností po ťažbe (uhádzanie haluziny). 
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Je nevyhnutné a povinnosťou každého vlastníka vo 
vlastnom záujme dodržiavať dohodnuté zásady, pretože 
len tak bude chcený poriadok v lesoch. Množstvo drev-
nej hmoty vyťaženej súkromne v roku 2014 bolo cca 
330 m3.  
Výbor v minulom roku schválil 7 žiadostí o výrub úžit-

kového dreva z vlastnej parcely v objeme cca 130 m3. 
Dôležitým faktorom v roku 2014 bolo vypracovanie 
Lesohospodárskeho plánu (LHP) pre roky 2015-2024 
pre náš subjekt.  
Dôležité úlohy pre rok 2015: 
- dokončiť spracovanie kalamity z minulého roku (časť 

Pod Pastierske brehy), 
- pripraviť sa na očakávanú kontrolu plnenia LHP za 

roky 2005-2014, ktorú vykoná Okresný úrad v sídle 
kraja, odbor lesný (budú kontrolované všetky výkony a 
ich realizácia v našom lesnom katastri), 
- urobiť určené a povinné výchovné zásahy v lesoch – 

prerezávky, prebierky podľa LHP (pri plnení týchto úloh 
bude možnosť získať drevnú hmotu (palivo) pre indivi-
duálne potreby. Tu bude možnosť zapojenia záujemcov 
z našej obce), 
- sledovať a eventuálne využiť možnosti získavať nená-

vratné finančné prostriedky z EÚ. 
Záverom chcem vyjadriť presvedčenie, že s pochope-

ním majiteľov lesov sa podarí tieto úlohy a aj ďalšie 
vzniknuté problém k spokojnosti vyriešiť. 

Andrej Kuchta 

Zo života DHZ Matiašovce 

Dňa 27.12.2014 sa uskutočnila Výročná členská 
schôdza DHZ Matiašovce. Hlavným bodom schô-
dze bolo prerokovanie návrhov na presun hasičskej 
zbrojnice do garáží na ulici Pod lesom a následná 
rekonštrukcia garáže pre potreby DHZ (výmena 
strechy a opravenie stien).  
Na rok 2015 bol poslancami obecného zastupiteľ-
stva schválený rozpočet 2 252 €.  
V najbližšom období nás čaká pravidelné napĺňanie 
nádrží vodou na cintorínoch, pre potreby obyvate-
ľov. Do leta by sme chceli svojpomocne dobudovať 
ihrisko, ktoré bude určené pre tréning hasičského 
športu, aby sme mohli čo najlepšie reprezentovať 
našu obec. Na tomto ihrisku sa v auguste uskutoční 
2. ročník nočnej hasičskej súťaže. 
Naše DHZ je vždy pripravené pomáhať občanom 
našej obce pri mimoriadnych udalostiach. Samo-
zrejme sme ochotní pomôcť pri riešení Vašich 
problémov za pomoci využitia našich síl 
a prostriedkov. 
"Bohu na slávu, blížnemu na pomoc."  

DHZ Matiašovce 

Mladosť Matiašovce 
Turnaj prípraviek 

Dňa 7.3.2015 sa v športovej hale Vyšné Ružbachy 
uskutočnil turnaj prípraviek (narodených v roku 
2005 a mladších) o pohár primátora mesta Podolí-
nec. Turnaja sa zúčastnilo sa 8 mužstiev a to: Po-
prad, St. Ľubovňa ,,A“, St. Ľubovňa ,,B“, Plavnica, 
Lendak, Podolínec, Mlynčeky a Matiašovce. Vý-
sledky nášho mužstva: Matiašovce – Lendak 0:0, 
Matiašovce – Plavnica 2:3, Matiašovce – St. Ľu-
bovňa ,,A“ 0:5, Matiašovce – Podolínec 1:2 PK, 
Matiašovce – Mlynčeky 1:0 PK. Naši chlapci 
v konkurencii oveľa silnejších mužstiev obstáli nad 
očakávanie. Najbližšie sa naša prípravka predstaví 
už na súťažnom turnaji v Podolínci, a to 11. aprí-
la.

 
Mužstvo mužov odohralo pred začiatkom jarnej 
súťaže dva prípravné zápasy. Výsledky: Matiašovce 
– Sp. St. Ves 1:5, Kacwin – Matiašovce 1:5. 
Jarná časť začína domácim zápasom dorastu 
v sobotu 4. apríla proti Toporcu a následne 
v nedeľu zápasom mužov proti Slovenskej Vsi. 
Muži odohrajú prvé štyri kolá na domácom ihrisku 
o 12:30 h (3.-4. kolo o 13:00 h). 
Mladosť Matiašovce o.z. každoročne už od roku 
2013 žiada o podporu rozvoja športu v obci formou 
2 alebo 3% z daní. Občianske združenie pôsobí 
samostatne od roku 2013 a jeho fungovanie je od-
kázané od podpory priaznivcov športu, pretože 
šport ako hobby je pomerne finančne náročný. 
Na webovej stránke obce je podrobný postup, ako 
možno poukázať 2% alebo 3% dane. 
Identifikačné údaje o.z. Mladosť Matiašovce: 
IČO: 42236231 
Právna forma: Občianske združenie 
Názov: Mladosť Matiašovce 
Sídlo: Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce 
Ďakujeme VÁM!        

Ing. Tomáš Veselovský, PhD. 

 Naše Matiašovce, vydáva Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, Matiašovce, IČO 00326399.  

Spracoval: Ing. Mária Veselovská, Mgr. Marián Štefaňák    


