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Piatok - nočná hasičská súť

Sobota - futbalový turnaj Matiašoviec Slove

Nedeľa - slávnostná sv. omša, súťaže a atrakcie 
pre deti, varenie gulášu, kultúrno-spolo
športový program, ľudová hudba zo zam

ských obcí, hudobná skupina ŠČ
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♦ Vzorky pitnej vody, ktoré odovzdali 
tiašoviec na OÚ pri príležitosti Dňa Zeme, boli na obsah 
dusičnanov vyhodnotené ako relatívne dobré.
♦ Dňa 4. 5. sa vyviezlo z našej obce 1260 kg elektr

odpadu a 25. 5. až 9120 kg veľkoobjemového odp
♦ Dňa 23. 5. začala výstavba vodovodu na ul

lesom a ukončená by mala byť do konca augusta 2016.
♦ Členovia DHZ Matiašovce sa zúčastnili 26. 5. ta

tického cvičenia v Ľubici a 11. 6. preskúšania vše
DHZ zo Zamaguria v Sp. Hanušovciach.
♦ Deň Matiek sme oslavovali 29. 5. s výborným pro

ramom z MŠ a zo ZŠ. Ďakujeme všetkým ú
♦ Dňa 3. 6. prechádzali našou obcou medzin

cyklistické preteky, ďakujeme hasičom za p
spoluorganizovaní. 
♦ Na ul. Potok sa začali terénne a odvod

ako príprava na výstavbu športoviska. Tiež
vala strecha na kultúrnom dome v sume 1100 
doval sa oporný múr v rieke v sume 35 000 
♦ Dňa 23.6. sa uskutočnilo historicky prvé stre

predstaviteľov "matiašovských" samospráv Sl
Na Obecnom úrade v Matiašovciach sa stre
a poslanci obecných zastupiteľstiev obcí: Li
tiašovce (okres Liptovský Mikuláš), Onda
šovce (okres Vranov nad Topľou) a M
Kežmarok). Na tomto stretnutí sa riešili rôzne 
ktoré majú tieto obce spoločné a dohodla sa sp
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om za pomoc pri ich 

ali terénne a odvodňovacie práce 
bu športoviska. Tiež sa vymaľo-

la strecha na kultúrnom dome v sume 1100 € a vybu-
sa oporný múr v rieke v sume 35 000 €. 

ricky prvé stretnutie 
správ Slovenska. 

ciach sa stretli starostovia 
stiev obcí: Liptovské Ma-

láš), Ondavské Matia-
ou) a Matiašovce (okres 

nutí sa riešili rôzne témy, 
né a dohodla sa spolupráca a 

vzájomné stretávanie sa obč

z týchto troch obcí usporiada
rých zvyšné dve obce prídu a takto sa bude 
spôsobom navštevovať obyvate
pracujúcich obcí. 
♦ V obci pribudla počas jarných mesi

výzdoba. Ak máte ďalšie nápady na skrá
viec, informujte nás. 
♦ Oznamujeme občanom, že voda na 

gienicky nezávadná. 
♦ Prosíme občanov, aby n

hlase, osvetlení a vodovode na OÚ.
♦ Prešovský samosprávny kraj r

fondov miestnu komunikáciu sm
vilo sa cca 1500 m cesty. 
 

Štátny stave
Na základe hromadiacich sa podaní, s

rov, podnetov zo strany obč
štátnej správy vykonal za
vebného úradu z Kežmarku Štátny st
veciach stavu a možnostiach n
vieb. V blízkom období bude vlas
(cca 15 stavieb) zaslaná výzva na v
ných stavebných úprav pre zle
vieb alebo výzva na bezod
stavieb, ktoré sú v zlom tec
ohrozovať životy, zdravie a m
nov alebo aj ich susedov. 
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nie sa občanov. Raz v roku bude jedna 

dať futbalový turnaj, na kto-
rých zvyšné dve obce prídu a takto sa bude "rotujúcim" 

vateľstvo týchto troch spolu-

čas jarných mesiacov kvetinová 
alšie nápady na skrášlenie Matiašo-

anom, že voda na ul. Potok je hy-

nov, aby nahlasovali poruchy na roz-
dovode na OÚ. 
správny kraj rekonštruoval z euro-

nikáciu smerom do Zálesia. Opra-

vebný dohľad
diacich sa podaní, susedských spo-

ny občanov našej obce či orgánov 
amestnanec Spoločného sta-

marku Štátny stavebný dohľad vo 
nostiach nápravy niektorých sta-

kom období bude vlastníkom nehnuteľností 
vieb) zaslaná výzva na vykonanie nevyhnut-

ných úprav pre zlepšenie stavu týchto sta-
dkladné riešenie odstránenia 

oré sú v zlom technickom stave a môžu 
vie a majetok samotných obča-
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Výmena vodovodného potrubia na ul. Pod lesom 

Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS) oznamuje občanom, že práce na 
oprave vodovodnej siete na ul. Pod lesom prebiehajú v 2. plánovaných eta-
pách. Tieto práce komplikuje množstvo neznámych kanalizačných a dažďo-
vých vedení, ktoré pracovníci počas prác neúmyselne poškodia a následne 
bezplatne opravujú, čím sa celá oprava vodovodnej siete na ulici spomaľuje. 

V prípade čiastočnej alebo dočasnej odstávky pitnej vody bude verejnosť o tejto skutočnosti informovaná so zabezpe-
čením náhradného zdroja pitnej vody.  
Prvá etapa od rodinného domu č. 192 (od začiatku ulice) po rodinný dom č. 211 (po most) je v štádiu vykonávania 

prípojok k rodinným domom s postupným zásypom otvorených jám. Druhá etapa pokračuje od rodinného domu 211 
(od mosta) po križovatku so štátnou cestou do Zálesia resp. po rodinný dom č. 279. Stavba bude pokračovať tak, aby 
bola zabezpečená prechodnosť miestnej komunikácie min. v polovičnom profile. Avšak v prípade výkopu pred jed-
notlivými rodinnými domami alebo v úzkych častiach ulice môže dôjsť k dočasnej uzávere prístupu k rodinným do-
mom. Preto žiadame občanov o zhovievavosť a trpezlivosť pri realizácii tejto stavby. 
Dávame na vedomie, že každý vlastník rodinného domu si môže počas tejto opravy vodovodnej siete opraviť vlastnú 
časť vodovodnej prípojky od hlavného vedenia až po svoju nehnuteľnosť. Pracovníci PVS vykonajú pripojenie už 
jestvujúcej prípojky bezplatne. V prípade zriadenia novej prípojky je potrebné najprv požiadať Podtatranskú vodáren-
skú prevádzkovú spoločnosť so sídlom v Starej Ľubovni o pripojenie, a až tak bude možné zhotoviť novú prípojku. Z 
toho dôvodu žiadame občanov, ktorí zamýšľajú pripojiť svoj rodinný dom k sieti verejného vodovodu, aby tak učinili 
počas týchto prác pre prípad budúceho nerozkopávania miestnej komunikácie.  
Vzhľadom na zastaralé potrubia od hlavného vedenia k nehnuteľnostiam občanov, PVS odporúča bezodkladnú vý-

menu starých a často aj poškodených vodovodných prípojok. V prípade budúceho napájania sa na vodovodnú sieť, 
obec vydá rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, za ktoré sa vyrubuje správny poplatok vo výške 80 
€. V prípade ukončenia opravy vodovodu a následného zistenia poruchy na vodovodnej prípojke (nie na hlavnom 
vedení) bude náklady na opravu vodovodnej prípojky znášať jej vlastník. 
Z dôvodu vedomosti o kanalizačných, dažďových, elektrických a iných vedeniach vo vlastníctve občanov, ktoré pre-

tínajú miestnu komunikáciu, žiadame, aby z vlastnej iniciatívy a pre zabránenie prípadných budúcich nedorozumení 
občania vyznačili miesta križovania týchto vedení pred výkopom, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade ďalších 
otázok týkajúcich sa opravy vodovodnej siete na ulici Pod lesom kontaktujte starostu obce alebo stavbyvedúceho pra-
covníka resp. ním poverenú osobu. 

Odpadové hospodárstvo v našej obci od 1. júla 2016 

Od 1.7.2016 je v účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) č. 1/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území našej obce, ktoré je podmienené novým zákonom 
č. 79/2015 o odpadoch. Toto VZN stanovuje kto, čo, ako a prostredníctvom koho bude s odpadmi zaobchádzať. Ve-
ríme, že tento skrátený návod bude zrozumiteľný pre elimináciu prípadných nedorozumení. V prípade nižšie nezod-
povedaných otázok nás neváhajte kontaktovať na Obecnom úrade osobne, telefonicky alebo emailom.  
Tuhý komunálny odpad (TKO) – spôsob jeho zberu ostáva nezmenený. Používame kovové 110 litrové nádoby ale-

bo čierne plastové 110 litrové vrecia, na ktoré pripevňujeme lístky od obce, ak je nádoba plná. Ak ku nádobe dávame 
ešte 110 litrové plastové vrece, na vrece sme povinní pripevniť ďalší lístok. Niektoré domácnosti a Horný cintorín 
používajú 1100 litrové kovové nádoby, na ktoré je potrebné umiestniť až 10 lístkov, v prípade, že je táto nádoba plná 
odpadu. Kovové 110 litrové nádoby sa domácnostiam dávajú do užívania na základe žiadosti po dobu 10 rokov. Po 
tejto dobe je možná výmena starej nádoby za novú. Termíny vývozov TKO ostávajú do konca roka 2016 nezmenené. 
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) – čiže kuchynský odpad, jedlé oleje, jedlé tuky a zelený odpad 

(tráva, lístie, konáre a pod.). Zber kuchynského odpadu a zeleného odpadu obec nebude vykonávať z dôvodu, že tak-
mer 100 % vlastníkov nehnuteľností doručilo obci čestné prehlásenia, že tieto dva druhy odpadov vlastníci nehnuteľ-
ností kompostujú vo svojich kompostoviskách a následne tento kompost používajú pre ďalšie použitie ako hnojivo. 
Jedlé oleje a tuky je potrebné zbierať do PET (plastových) fliaš s uzáverom, ktoré následne majú možnosť občania 
odpredať zberovej spoločnosti takým istým spôsobom ako je to s papierom (za odplatu resp. iný tovar). Termín výku-
pu cez mobilnú zberňu budeme včas oznamovať. 
Odpady z obalov a z neobalových výrobkov (papier, sklo, plasty) teda separovaný odpad – tu je zmien najviac. 

Aj naďalej platí, že za zber týchto druhov odpadov občania neplatia. Čím viac občania budú separovať, tým menej 
bude obec doplácať za celkové náklady súvisiace s odpadmi z vlastného rozpočtu a to znamená, že aj v ďalších ro-
koch nebude nutné meniť výšku poplatku za komunálne odpady pre občanov. Separované zložky odpadov bude zbie-

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 

Narodili sa 
Krištof Papson 
Lukáš Lopata 
Marián Štefaňák 
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rať spoločnosť Brantner Poprad. Zber bude prebieha
týždni sa budú zbierať plasty, teda žlté vrecia a
(žlté a zelené) doručí obec do každej domácnosti bezplatne.
vrece so vyseparovaným odpadom zberová spolo
vi pre opätovné separovanie do ďalšie vývozu. Harmonogram vývozov a
máte k dispozícii na priloženom letáku, kde je farebne vyzna
vyložiť pred nehnuteľnosť najneskôr do 6.00 hod.. Ob
obaly TETRAPAK a ostatné kovové obaly. Tieto všetky obaly môžu ís
obaly zo skla. 
Triedený zber papiera – minimálne dva

zberňa, ktorá od občanov prevezme papier za odplatu.
Elektroodpad z domácností – spôsob jeho zberu ostáva nezmenený.
čania pred svoju nehnuteľnosť všetok elektroodpad z domácnosti a
odpad zozbiera. 
Textil - spôsob jeho zberu ostáva nezmenený. Ob

v obci, odkiaľ ich prevezme zberová spolo
Nebezpečné odpady - dvakrát v roku, teda na jar a

tieto druhy odpadov odkiaľ ich zberová spolo
Veľkoobjemový odpad - spôsob jeho zberu ostáva nezmenený. Dva

pred svoju nehnuteľnosť všetok objemný odpad a
Drobný stavebný odpad – tento odpad je možné uklada

s.r.o. (areál vedľa bývalého Poľnohospodárskeho družstva), kde tento odpad zamestnanci spomínanej spolo
zvážia a vyhotovia vážny lístok. Následne ob
poplatok na základe hmotnosti vypísanej z
a sadzby 0,04 €/kg.  
 

Vážení obyvatelia Matiašoviec. V mojom príspevku Vás chcem oboznámi
v druhom polroku školského roka 2015/2016. Pre obmedzený priestor, ktorý mám k
ných aktivít v škole, som príspevok napísala v
s fotografickou prílohou si môžete pozrieť
Do nového roka sme vykročili zdravým životným štýlom 

Nezabúdame na tých, ktorí oslobodili našu obec v
výtvarné práce na tému „Ako nás oslobodili“(
Dianka Grivalská získala 9. miesto. Žiaci písali 2. slohovú ro
základe polročných výsledkov žiakov sme pr
hujú najlepšie výsledky v učení a správaní 
sarčíková a Ninka Čarnogurská. 
Uskutočnili sme triedne a školské kolo 

v prednese poézie a prózy -  Hviezdo-
slavov Kubín. Víťazky - Ninka Čarno-
gurská (poézia), Danielka Rušinová 
(próza). Pripravili sme 2. ročník súťaže 
Silový trojboj pre chlapcov (víťaz Má-
rio Gallik) a Súťaž v kolkoch pre diev-
čatá (víťazka Ninka Čarnogurská). Za-
pojili sme sa do ďalšieho ročníka celo-
svetovej súťaže v matematike pod ná-
zvom Klokanko. 
Zúčastnili sme sa na aktivite Popolud-

nie s knihou v Mestskej knižnici v 
Spišskej Starej Vsi. Našu školu repre-
zentoval Samko Rušin. Aj v tomto roku 
sme sa zapojili do celoslovenskej aktivity 

Naše Matiašovce   Naše Matiašovce     

Zber bude prebiehať v dvoch termínoch v rámci jedného mesiaca. V
 plasty, teda žlté vrecia a v druhom týždni sklo, teda zelené vrecia. Obidva druhy vriec 

í obec do každej domácnosti bezplatne. Zber bude prebiehať formou výmeny vriec, teda plné 
vrece so vyseparovaným odpadom zberová spoločnosť prevezme spred nehnuteľnosti a prázdne vrecia ne

alšie vývozu. Harmonogram vývozov a aj rozpis druhov odpadov pod
dispozícii na priloženom letáku, kde je farebne vyznačené aký druh odpadov (teda aké vrece) majú ob

 najneskôr do 6.00 hod.. Občania už nemusia deliť plasty na PET f
ostatné kovové obaly. Tieto všetky obaly môžu ísť do jedného a to žltého vreca. To isté platí pre 

dvakrát v roku, teda jar a jeseň bude vyhlásené, že sa v
anov prevezme papier za odplatu. 

spôsob jeho zberu ostáva nezmenený. Dvakrát v roku, teda na jar a
 všetok elektroodpad z domácnosti a zberová spoločnosť

spôsob jeho zberu ostáva nezmenený. Občania môžu textil vhadzovať do kontajnerov, ktoré sú umiestnené 
ová spoločnosť. Podľa potreby sa budú vyhlasovať samostatné zbery šatstva.
roku, teda na jar a jeseň doručia občania na určené dočasné bezpe

zberová spoločnosť v spolupráci s obcou zozbiera. 
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 všetok objemný odpad a zberová spoločnosť v spolupráci s obcou tento odpad zozbiera.
ento odpad je možné ukladať na zbernom dvore spoločnosti EKOSPOL RECYCLING 

nohospodárskeho družstva), kde tento odpad zamestnanci spomínanej spolo
vyhotovia vážny lístok. Následne občan (pôvodca odpadu) doručí vážny lístok na Obecný úrad, kde zaplatí 

poplatok na základe hmotnosti vypísanej z vážneho lístka, ktorý bude vypočítaný ako násobok hmotnosti odpadu 

Zo života základnej školy 

mojom príspevku Vás chcem oboznámiť s aktivitami, ktoré sme uskuto
druhom polroku školského roka 2015/2016. Pre obmedzený priestor, ktorý mám k dispozícii a

škole, som príspevok napísala v skrátenej forme. Celé texty v jednotlivých mesiacoch školského roka 
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ne si túto udalosť pripomíname. Žiaci tvoria 
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„Ako som prežil/a Vianoce“. Na 

„Galéria našich naj...“žiačok, ktoré dosa-
Grivalská, Danielka Rušinová, Sabínka Gurovičová, Slávka Pi-

konočnými prázdninami sme po-
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zvali do školy rodičov na aktivitu, ktorú sme nazvali Tvorivá dielňa. Na nej sme vyrábali rôzne ozdoby s veľkonoč-
nou tematikou. Žiaci písali 3. ročníkovú prácu. Téma znela – „Ak by mi zlatá rybka mohla splniť tri želania, prial 
by som si...“ Ich úlohou bolo nielen napísať želania, ale ich aj zdôvodniť.  
Začiatkom apríla sme zapísali do prvého ročníka 10 detí. Sú to: Chiara Čarnogurská, AnnamáriaGalliková, Zacha-

riáš Didiáš, Barbora Gurovičová, Tomáš Gurovič, Alexander Lopata, Dárius Michal Mačura, Viktória Mirgová, Filip 
Rušin a  Sofia Semančíková.  
Pri príležitosti Svetového dňa divadla sme nacvičili krátke bábkové divadielko „Ako si psíček a mačička našli 

nový domov“.  Na vystúpenie sme pozvali i deti z materskej školy.  
Už po tretíkrát sme privítali rodičov na aktivite zameranej na tanec a pohyb. Bolo to pri príležitosti Svetového dňa 

tanca, ktorý sme spojili so Svetovým dňom pohybu k zdraviu. 
Potešili nás výsledky z Matematického Klokanka 2016. Úspešnou riešiteľkou a šampiónkou školy sa stala Dianka 

Grivalská. Až 96% všetkých zapojených žiakov z celého Slovenska malo menej bodov ako ona. Druhou úspešnou 
riešiteľkou bola Danielka Rušinová. Do súťaže bolo zapojených 12 žiakov z našej školy. Ostatní získali účastnícky 
diplom. Zúčastnili sme sa súťaží, ktoré organizovali zamagurské školy – Zamagurský slávik (Haligovce), Šikovné 
veveričky (Sp. Hanušovce), Slovenčina moja (Matiašovce). Nacvičili sme program pre mamičky na Deň Matiek 
a vystúpili s ním v KD. Predškoláci z MŠ si opäť vyskúšali riadne vyučovanie HUV s prvákmi. Žiaci písali 4. roční-
kovú prácu na tému Keď budem učiteľom/učiteľkou ja. Zapojili sme sa do tipovacej súťaže, aký výsledok dosiahnu 
naši hokejisti na MS s firmou ATAK. Zo všetkých zapojených škôl vyžrebovali nás a poslali nám produkt z fan ko-
lekcie SLOVAKIA – veľkú rukavicu.  
V júni sme zorganizovali: grilovačku s rodičmi na MDD, školský výlet na Spišský hrad a do Levoče, 5. ročník Pria-

teľského futbalového zápasu  zo ZŠ Veľká Franková- vyhrali sme v pomere 4:1, beh obcou O putovný pohár sta-
rostu obce – pohár získal Matúš Pompa (3. ročník), futbalový turnaj o Putovný pohár starostu obce medzi troma 
školami– 1.miesto Sp. Hanušovce, 2. miesto V. Franková, 3. miesto Matiašovce, IV. ročník športovej školskej olym-
piády – najúspešnejší športovci - Matúš Pompa, Natálka Režnická, Mário Gallik, zber papiera – 1. miesto získala 
Marcelka Marhefková (358 kg). 
Žiaci pripravili darčeky a venovali ich svojim kamarátom v Deň najlepších priateľov a ockom blahoželanie na pa-

pierovom saku na Deň otcov. 
Ďakujem pani Monike Kuchtovej a Zuzane Kuchtovej (mame a starej mame našich žiakov) za ušitie rozlišovacích 

viest  pre žiakov školského futbalového družstva. 
Školský rok sme ukončili aj peknou rozlúčkou so štvrtákmi – Natálkou Režnickou, Cilkou Mirgovou a Tomášom 

Pompom,  ktorí pokračujú vo vzdelávaní na ZŠ v Spišskej Starej Vsi. 
Na záver prajem našim žiakom krásne slnečné prázdniny plné dobrodružstiev a radosti. 

PaedDr. Elena Galovičová, riaditeľka školy 

Mladosť Matiašovce 

Sezónu 2015/2016 futbalové kluby v našej obci ukonči-
li dve mužstvá, a to tím dorastu a tím mužov.  
Tím dorastu odohral 22 zápasov v 4. lige Podtatranské-

ho futbalového zväzu, z čoho bolo 5 výhier, 2 remízy a 
až 13 prehier. Celkový počet bodov za uplynulú sezónu 
je 17 so skóre 40 strelených ku 135 inkasovaným gólom. 
Konečné miesto v tabuľke z 11 mužstiev, obsadili doras-
tenci z našej obce 10 priečku. Vzhľadom k vyššie uve-
deným číslam, ktoré vyplývajú z postupnej klesajúcej 
účasti dorastencov na posledných zápasoch uplynulej 
sezóny a z dôvodu nezáujmu dorastencov reprezentovať 
našu obec v nasledujúcej sezóne, toto mužstvo nebude 
reprezentovať našu obec v sezóne 2016/2017. 
Tím mužov odohral 18 zápasov v 8. lige Podtatranské-

ho futbalového zväzu, z čoho bolo 5 výhier, 2 remízy a 9 
prehier. Celkový počet bodov za uplynulú sezónu je tiež 
17 so skóre 23 strelených ku 40 inkasovaným gólom. 
Konečné miesto v tabuľke z 9 mužstiev, obsadili muži z 
našej obce 7 pozíciu. V novej sezóne 2016/2017 si naši 
futbalisti zmerajú sily s mužstvami z obcí Kurimany, 

Lendak, Podhorany, Slovenská Ves, Dúbrava, Vlkovce a 
Franková. Prvé súťažné kolo odštartujú 21.08.2016. 
Pozitívnou správou pre náš futbal však je obnovenie 

žiackeho futbalu, ktorý bude v nasledujúcej sezóne hájiť 
našu obec v 4. lige Podtatranského futbalového zväzu. 
Žiaci si zmerajú sily s mužstvami z obcí Veľká Lomni-
ca, Spišský Hrhov, Toporec, Mlynčeky, Vrbov a Výbor-
ná. Zároveň týmto chceme požiadať rodičov, aby 
svojim deťom umožnili podľa možností zúčastňovať 
sa tréningovej prípravy a následne, aby ich podporo-
vali aktívnou účasťou aj na futbalových zápasoch, 
kde je potrebná pomoc pre realizačný tím (tréner, 
usporiadateľ a pod.) k odohratiu futbalových duelov. 
Touto cestou chceme požiadať verejnosť o podporu 

tohto jediného súťažného športu v našej obci formou 
účasti na futbalových zápasoch. Športovcov povzbudí 
potlesk či fandenie, lebo cítia oporu v publiku, ktoré ich 
aj napriek niekedy nepriaznivým výsledkom povzbudí. 
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