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rahí občania, 
končí sa kalendárny rok a je čas, aby sme bilancovali jeho priebeh. V prvom rade chcem poďakovať poslan-

com obecného zastupiteľstva, ktorí počas celého roka prijímali rozhodnutia na vyriešenie aktuálnych prob-
lémov a úloh. Dovolím si povedať, že sa nám spoločne aj v tomto roku podarilo vylepšiť a opraviť majetok 

obce. Dôkazom toho je aj úspešné ukončenie opravy 
obecných garáží na ul. Pod lesom ešte pred Viano-
cami, kde sa vymenila strešná krytina s krovom 
a odkvapovým systémom, opravila sa elektroinštalá-
cia a vybudoval sa nový základ so stenou, ktorá sa 
v dôsledku chátrania stavby niekoľko desaťročí zrúti-
la a chválabohu, že nedošlo k tragédii. Momentálne 
sme sa zapojili do fázy čerpania financií z fondov 
Európskej únie, kde sa po dohode s poslancami 
uchádzame o projekt zateplenia reprezentačnej stav-
by obce, a to Obecného úradu, kultúrneho domu a 
„okrúhlej“ za účelom zníženia energetickej náročnos-
ti tohto komplexu. V novom programovacom období 
sa dohodne, v ktorých ďalších projektoch sa budeme 
angažovať. 

Rok 2015 zavŕšil proces „zlegalizovania“ a prevádzky verejného vodovodu na ul. Potok. Teším sa angažovaniu 
a spolupráci so všetkými občanmi, ktorí prispeli k tomu, že od 1.1.2016 budú platiť rovnaké pravidlá pre všetkých 
odberateľov pitnej vody z tohto vodovodu. V skratke vysvetlím prevádzkovanie vodovodu a povinnosti odberateľov. 
Od 1.1.2016 je účinné Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o verejnom vodovode, kde sa dozviete všetky 
potrebné informácie. Ak by ste sa chceli spýtať na podrobnosti, neváhajte nás kontaktovať, aby sa zbytočne nemuseli 
riešiť nedorozumenia alebo aby sa nešírili nesprávne informácie. Avšak pre všetkých odberateľov pitnej vody platí, že 
s nimi bude uzatvorená zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, na základe ktorej bude vyhotovená fak-
túra za vodné každému odberateľovi podľa podkladov, ktoré musia byť každoročne do stanoveného termínu od odbe-
rateľov zaevidované na Obecnom úrade. 
Chcem poďakovať aj všetkým zamestnancom za ich prácu v prospech obyvateľov a pre rozvoj našej obce vo všet-

kých zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom. Teším sa spolupráci a úspechom organizácií, a to Dobrovoľnému 
hasičskému zboru obce a občianskeho združenia Mladosti Matiašovce, ktorí reprezentujú našu obec.  
Želám Vám úspešný štart do nového roka, aby ste boli zdraví a šťastní. 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 
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UDIALO SA V OBCI 

♦ Pre zvýšenie bezpečnosti na 
cestách sa umiestnili 3 dopravné 
zrkadlá (pri Coop Jednote, pri kri-
žovatke ku futbalovému ihrisku a na 
križovatke v smere do Zálesia). 
♦ Od 1. 11. sú zamestnaní na OÚ 

2 zamestnanci, ktorí budú pomáhať 
pri údržbe obce počas zimných me-
siacov. 
♦ V roku 2016 plánuje Podtatran-

ská vodárenská spoločnosť rekon-
štruovať vodovod, a to v dĺžke 1300 
m na ulici Pod lesom. Preinvestovať 
plánuje 150 tis. €. 
♦ Na jar 2016 začína výmena stĺ-

pov elektrického vedenia v sume 
360 tis. €. Plánujú sa vybudovať 3 
nové trasy, vďaka ktorým sa osvet-
lia aj niektoré tmavé miesta v obci. 
♦ Obecná knižnica má nové ot-

váracie časy: pondelok a streda 
18.00 h - 20.00 h a v piatok 14.00 h 
- 16.00 h. 
♦ Prosíme poplatníkov, aby 

najneskôr do 31. 01. 2016 prišli na 
OÚ podpísať zmluvy o poplatku 
za hrobové miesto. Od jarných 
mesiacov sa začnú likvidovať za-
nedbané najstaršie hroby. 
♦ Dňa 28. 10. sme si uctili star-

ších v našej obci kultúrnym progra-
mom v sále OÚ. 

♦ Dňa 5. 11. sa uskutočnila verej-
ná schôdza ohľadom vodovodu na 
ul. Potok. 
♦ Dňa 20. 11. bol Ministerstvom 

vnútra odovzdaný protipovodňový 
vozík v hodnote 14 tis. €- elektro-
centrála, čerpadlá 
♦ Skončila karanténa besnoty. 
♦ Obec Matiašovce pripravila 145 

balíčkov so sladkosťami, ktoré boli 
darované na deň Mikuláša deťom do 
12 rokov. 
♦ Dňa 2. 12. sa uskutočnilo rodi-
čovské stretnutie v sále OÚ, kde sa 
vysvetlilo financovanie školstva, 
aby rodičia a zamestnanci ZŠ a MŠ 
boli informovaní o toku financií a 
aby sa tak predchádzalo nedorozu-
meniam. 
♦ Dňa 29. 12. sa uskutočnila v 

sále KD verejná schôdza.  
♦ Dodatky ku Všeobecným zá-

väzným nariadeniam: 
 Obec ustanovuje sadzbu po-
platku za drobný stavebný odpad 
bez škodlivých látok v sume 0,040 
€/kg. 
 Od 1.1.2016 sa ruší poplatok za 
užívanie multifunkčného ihriska pre 
občanov Matiašoviec. 
 Zápis do 1. ročníka ZŠ sa usku-
toční 6. apríla 2016 o 13.30 h v 
priestoroch ZŠ. 

♦ V jesenných mesiacoch sa do-
končili práce na oplotení dolného 
cintorína na ul. Hlavná. 
♦ Ďakujeme LSPP za drevo, ktoré 

poskytlo na opravu garáží. 
♦ V najbližších mesiacoch sa bu-

de riešiť optická sieť, čo ocenia 
najmä užívatelia internetu. 
♦ Počas jesene sa násypmi upravil 

svah pri Rieke v severnej časti ul. 
Pod lesom. 
♦ Pri uvítaní novorodencov od 

1.1.2016 bude poskytnutý príspevok 
50 €. 
 

Zo života základnej školy v skratke 

1. V Deň pozitívneho myslenia a zároveň Medzinárodný dňa čokolády (13.9.) – ochutnávka zo 4 druhov čoko-
lád, pozitívne sa naladiť na vyučovanie. 

2. V týždni od 21. do 25. septembra sme sa pripojili k celoslovenskej kampani Do školy na bicykli, ktorej cieľom 
bolo zvýšiť rozsah dopravnej výchovy. 

3. Spolupracovali sme pri verejnej zbierke pre ľudí so zrakovým postihnutím Biela pastelka (25.9.). 
4. Európsky deň jazykov (26.9.) -venovali sme sa hlavne rómskemu jazyku a kultúre Rómov. Ďakujeme pani Mo-

nike Mirgovej za aktívnu účasť a pomoc. 
5. Za kultúrou sme sa vybrali do Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi. 
6. Svetový deň mlieka v školách (30.9.) s pánom Jozefom Obroktom. Ďakujeme. 
7. V októbri sme začali s krúžkovou činnosťou - Šikovné ruky a futbalový krúžok. 
8. Medzinárodný deň zborového spevu (12.10.)- nacvičili sme pieseň Prší, prší v úprave pani riaditeľky a zborovo 

ju zaspievali v programe pre starkých, s ktorým sme vystúpili v KD pri príležitosti ich sviatku (28.10.). 
9. Deň starých rodičov (11.10.) - „Stretnutie troch generácií – dieťa, rodič, starý rodič“ + regionálna výchova – 

Havka, Spišská Stará Ves. 
10. Plavecký výcvik v St. Ľubovni – žiaci 3. a 4. ročníka. 
11. Európsky deň záchrany ľudského života (16.10.) s pani Mgr. Monikou Grivalskou. 
12. Zapojili sme sa do programu „Školské ovocie“. 

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 

Narodili sa 
Martin Čarnogurský 

Jubilanti 
Elena Gurovičová, Edita Kuchto-
vá, Katarína Ziburová 
Milan Miškovič, Margita Mrázo-
vá 
Anna Bolcarovičová, Andrej 
Semančík 
Cecília Ivančáková 

Rozlúčili sme sa 
Alžbeta Celušáková 
Jozef Lopata 
Mária Režnická 
Ján Soľus 
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13. Svetový deň behu (5.11.) – beh na dlhé trate – „Prekonaj sám seba“. 
14. Európsky týždeň boja proti drogám (16.11.-23.11)- športovanie, kreslenie plagátov. 
15. Prijímali sme prvákov do „Žiackeho cechu v Matiašovciach“ (20.11.). 
16. Zapojili sme sa do okresnej súťaže „Ochranárik očami detí“ – 2. miesto. 
17. V Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí (19.11.) sme sa zapojili do celoslovenskej aktivity pod 

názvom „Bubnujeme, aby deti bolo 
lepšie počuť!“ 

18. Žiaci písali 1. ročníkovú slohovú prá-
cu na tému Môj ocko a ja. 

19. Zapojili sme sa do celoslovenskej 
súťaže Všetkovedko - veľký súboj 
o najmúdrejšieho medzi najbys-
trejšími. 

20. Besiedka s Mikulášom. 
21. Uskutočnili sme školské kolo súťaže 

v matematike pod názvom Pytago-
riáda. 

22. Vyučovanie matematiky predškolá-
kov so žiakmi prvého ročníka. 

23. Zapojili sme sa do súťaže, CHRÁŇ-
ME DETI PRED NÁSILÍM. Úlo-
hou každého tímu bolo vytvoriť troj-
rozmerný model hradu a odfotiť sa 
s ním držiac plagát s názvom webovej stránky www.detstvobeznasilia.gov.sk. Všetky fotografie budú zverejnené 
21.12.2015 na stránke www.facebook.com/NKSpreRPNnD a hlasovať možno formou „like/páči sa mi“ do 22. 
januára 2016. Priatelia školy, pridajte sa a dajte hlas našej škole, ktorá môže získať zaujímavú cenu, ak získa naj-
viac hlasov. Ďakujem. 

24. Vianočná besiedka v závere roka s darčekmi pre spolužiaka. 
25. Vzdelávanie učiteľov -on-line školenie k elektronickej triednej knihe, kontinuálne vzdelávanie „Finančná gra-

motnosť do škôl“, zapojenie do projektu „Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov v kontexte zvyšovania 
úspešnosti reformy systému základného vzdelávania“, aktivita 1.1 Overenie profesijných a jazykových kompeten-
cií učiteľov anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.  

Chcem sa poďakovať pánovi Štefanovi Gurovičovi ml., ktorý nám pomohol lepšie upevniť plagát o danom projekte 
na budovu školy. A taktiež aj  pánovi Mgr. Igorovi Dlugoschovi, ktorý plagát odfotil. Fotky sme museli zaslať na 
ŠPÚ do Bratislavy.  
Osobitne sa chcem ešte raz poďakovať pánovi Mgr. Igorovi Dlugoschovi, ktorý „oživil“ stránku našej školy, a tak 

vás môžeme podrobne  informovať o jej živote aj s fotografickou prílohou. 
Prajem našim žiakom a všetkým priateľom školy krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok. 

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy 
 

Zo života v Materskej škole 

Školský rok 2015/2016 sa začal 2. septembra. Počet zapísaných detí je 23. Dievčat je 11, chlapcov 12. Z tohto počtu 
je 11 predškolákov. Zmeny v personáli neboli žiadne. Pracujú 2 učiteľky. Pani riaditeľka Otília Gorlická a pani uči-
teľka Tatiana Ziburová. Z nepedagogických pracovníkov je pani Mária Galliková, vedúca školskej jedálne, kuchárka 
je pani Terézia Weberová a upratovačka pani Irena Zajoncová. 
Október bol v našej MŠ mesiacom zdravej výživy. Spoločne s deťmi sme vytvorili loď - plachetnicu z ovocia a stru-

kovín. Na jesennej rodičovskej akadémii zhotovili rodičia s deťmi pestrých šarkanov. Ich vydarené práce zdobili prie-
story celej MŠ. Deti mali z toho velikánsku radosť. Učiteľky aj v tomto roku pripravili s deťmi program pre starkých, 
s ktorým vystúpili v kultúrnom dome.  
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Dňa 4. decembra prišiel k nám 
Mikuláš. Vítali ho deti s rodičmi. 
Potešili ho krátkym programom a 
za odmenu ich štedro obdaril. Na 
pamiatku si mamičky urobili s 
deťmi a Mikulášom fotku. Blížia-
ce sa sviatky sa niesli v znamení 
príprav. Okrem výzdoby pod 
vedením učiteliek deti pripravili a 
upiekli medovníkový koláč, na 
ktorom si s chuťou pomaškrtili. 
Slávnostným obedom v triede a 
posedením pri jedličke sme 
ukončili kalendárny rok. 
Želám všetkým deťom a ich ro-

dičom ako aj pracovníkom MŠ 
krásne sviatky a všetko dobré v 
roku 2016. 

Otília Gorlická, riaditeľka MŠ 
 

Z kroniky obce 

STO ROKOV MATIAŠOVSKÉHO POTOKA V ROKU 1988 

 

Účinkujúci v kultúrnom programe - horný rad zľava doprava: Mária Režnická, konferencierka, Ingrid Trebuňová, 
Mária Kostková, Milan Ovšonka, Iveta Galicová, Peter Galica, Mária Galicová, Ingrid Kamodyová, Ján Kostka, reži-
sér 
Dolný rad: Dana Galicová, Mária Galicová, Ján Kostka, Stanislav Galica, Ján Čarnogurský, Anna Trebuňová, Andrea 
Čarnogurská 
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