
 
 

Pozývame všetkých občanov, obzvlášť 
rodičov detí do 10 rokov  

na verejnú schôdzu do KD na ul. Hlavná  
dňa 30. 12. o 18.00 hod. 
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Drahí spoluobčania, 
kalendárny rok 2016 je vo svojom závere a nastal čas sumarizovať, čo sa 

nám v rámci neho podarilo a čo sa, bohužiaľ, nepodarilo uskutočniť. Ako to 
v bežnom živote často býva, dávame si predsavzatia. Obdobne to platí aj 
pre samosprávu, teda chceme si určiť plány pre nasledujúce obdobie. Naj-
prv však zhodnoťme rok 2016, aby sme mohli v roku 2017 nadviazať na už 
uskutočnené aktivity. Od zimy do leta prebiehali prípravné práce na realizá-
ciu či prípravu projektových zámerov, ktoré boli spomínané 
v predchádzajúcich vydaniach občasníka. Projekt „Zateplenia a stavebných 
úprav kultúrneho domu a Obecného úradu za účelom zlepšenia energetickej 
efektivity“, sa zatiaľ realizovať nebude z dôvodu zrušenia výzvy Minister-
stvom pôdohospodárstva kvôli podozreniam z korupcie a manipulácie 
s projektmi v obciach na južnom Slovensku. Do ďalšieho projektu na zlep-
šenie hrubej zaškolenosti žiakov Materských škôl sa obec nezapojila 
z dôvodu nesplnenia podmienky naplnenia našej Materskej školy 31 žiakmi 
po dobu 5 rokov. Podarilo sa úspešne vybudovať drevené pódium, ktoré už 
aj splnilo svoj účel na tohtoročnom jubilejnom ročníku slávností Dní obce, 
na ktorých sme slávili dve jubileá (prvá písomná zmienka o našej obci či 
dátum založenia Dobrovoľného hasičského zboru). Za pomoci Podtatran-
skej vodárenskej spoločnosti sa zrekonštruoval vodovod na ul. Pod lesom v dĺžke cca 1400 m a vymenili sa čerpadlá 
na prečerpávacej stanici, ktoré zvýšia komfort odberu pitnej vody. Ďalej za pomoci Východoslovenskej distribučnej 
sa najneskôr do prvej polovice roka 2017 ukončí rekonštrukcia vedenia nízkeho napätia vrátane výmeny podperných 
bodov spoločne s rozšírením a doplnením podperných bodov verejného osvetlenia vrátane inštalácie vianočného 
osvetlenia v celej obci. Historicky prvýkrát sa stretli zástupcovia všetkých Matiašoviec Slovenska za účelom spolu-
práce či vzájomnej pomoci, nadviazania kontaktov či priateľstiev, či obnovenia futbalovej tradície. V oblasti zvýšenia 
bezpečnosti života je v tomto roku najdôležitejšou správou, že naši hasiči obnovili materiálno-technické vybavenie vo 
výške 2000 € a dostali prvú automobilovú cisternu, ktorá je plne k dispozícii v prípade potreby. Veríme však, že ju 
budeme potrebovať iba na kropenie miestnych komunikácií či plnenie nádob na vodu na cintorínoch. Pozitívnou 
a najčerstvejšou správou je, že sme úspešní v získaní dotácie na výstavbu športoviska na ul. Potok, s ktorého realizá-
ciou začneme v najbližšom období.  
Pre rok 2017 máme stanovené tieto ciele: ukončiť rekonštrukciu siete nízkeho napätia v celej obci, vybudovať vodo-

jem na ul. Potok, majetkovoprávne usporiadať pozemky a projekčne pripraviť výstavbu chodníka na ul. Hlavná 
a Potok, vybudovať športovisko na ul. Potok a projekčne pripraviť opravu miestnych komunikácií na ul. Pod lesom 
a Mlynská. 
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zlepšeniu života v našej obci, ďalej 

všetkým, ktorí sa starali o žiakov či dôchodcov, ďalej aj tým, ktorí nepretržite dbali na našu bezpečnosť a pomáhali 
pri rozličných aktivitách, ale aj tým, ktorí reprezentovali našu obce vo svete.  
Drahí spoluobčania, v roku 2017 Vám prajem pevné zdravie, Božie požehnanie, veľa sily, úsmevu na tvári, porozu-

menie v rodinách a množstvo osobných či pracovných úspechov. 
Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

  

 

 

 

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 

Narodili sa 
Anton Zibura 

Tatiana Veronika Komiňáková 

Lilien Kriššáková 

Marek Fišer 

Karolína Fišerová 

Jubilanti 
Ján Galovič (Pod lesom) 

Mária Deverová (Južná) 

Anna Lopatová (Pod lesom) 

Angela Kostková (Pod lesom) 
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UDIALO SA V OBCI 

♦ Fotopasca, ktorá je priebežne umiestňovaná na rôz-
nych miestach v obci, už zachytila rôzne priestupky, ako 
je krádež kamienkov, nelegálne ubytovávanie hostí, 
vysypávanie odpadu na čiernu skládku. 
♦ Pochvala pre všetkých občanov, ktorí aktívne triedia 

odpad. V SR je priemer vyseparovaného odpadu na jed-
ného obyvateľa 8 %. V našej obci je to však až 17 %. V 
roku 2016 sa v našej obci vyzbieralo 2,5 t papiera, 2 t 
plastov, 10,5 t skla, 1,8 t elektroodpadu, 190 kg nebez-
pečného odpadu a 14,6 t veľkoobjemového odpadu.  
♦ Dňa 27. 10. sme sa pri príležitosti Mesiaca úcty k 

starším stretli v sále kultúrneho domu s našimi starými 
rodičmi. Posedenie spestril program Materskej a Základ-
nej školy ako aj vystúpenie Divadla Ramagu. Ďakujeme 
účinkujúcim a ich vyučujúcim za krásne vystúpenia. 
♦ Ospravedlňujeme sa za nedorozumenie, ktoré vznik-

lo pri umiestňovaní informatívnych oznamov na hro-
boch, ktoré si nájomcovia hrobových miest našli počas 
návštevy cintorínov. Avšak aj vďaka týmto oznamom 
sme pripomenuli pozostalým, aby uzatvorili nájomné 
zmluvy. Ešte stále je však 150 hrobových miest neza-
zmluvnených. 
♦ Dňa 8. 11. sa vykonala revízia obecnej knižnice. 

Obsahuje 4583 kníh, vyradilo sa 303 kníh a zakúpili sme 
133 nových kníh (beletria 32 ks, náučné pre dospelých 
19 ks, 43 ks pre mládež a 39 ks náučných pre mládež). 
♦ Dňa 23. 11. sa skolaudoval a odovzdal vodovod na 

ul. Pod lesom.  
♦ Dňa 6. 12. sme v našej obci privítali sv. Mikuláša, 

ktorý rozdal darčeky 143 deťom do 12 rokov.  
♦ Dňa 8. 12. zasadalo obecné zastupiteľstvo. 
♦ Dňa 16. 12. sa konalo výberové konanie na pozíciu 

riaditeľky Materskej školy, ktorou sa s nástupom od 1. 1. 
2017 stala Bc. Karina Graindová. 
♦ Dňa 20. 12. sme privítali na OÚ 10 detičiek ako 

nových občanov obce Matiašovce. 
♦ Podali sme žiadosť na rekonštrukciu kaplniek, ktoré 

sa nachádzajú v katastri obce. 
♦ Ministerstvo vnútra schválilo 11 tis. € dotáciu na 

výstavbu športoviska na ul. Potok. Projekt mal názov: 

"Dajme mládeži možnosť výberu!" Schválila ho Rada 
vlády pre prevenciu kriminality dňa 19. 12. 2016. 
♦ Ďakujeme deťom Jáchimovi Martančíkovi, Matúšo-

vi a Jurajovi Ziburovcom, Dávidovi  a Jánovi Rušinov-
com a ich rodičom za Betlehemské divadielko, s ktorým 
navštívili naše príbytky. 

♦ Na internetovej stránke obce je zverejnený Dodatok 
ku VZN o verejnom vodovode na ul. Potok, ktorým sa 
upravujú niektoré poplatky. Fixná zložka 7 €/odberné 
miesto/rok, variabilná zložka 0,65 €/m3, zvýšenie spot-
reby vody na 34 m3/osoba/rok. 
♦ Aktívni členovia DHZ si zabezpečili krbovú vložku, 

ktorou vykurujú požiarnu zbrojnicu. 
♦ V obci sme na stĺpy nízkeho napätia umiestnili 22 

ks svetelnej vianočnej výzdoby v celkovej sume 2700 €. 
V ďalších rokoch sa budeme usilovať navýšiť tento po-
čet, aby bola celková výzdoba na viacerých stĺpoch rov-
nomerne rozložená. 
♦ Do konca decembra 2016 sa plánujú členské schô-

dze DHZ a FK Mladosť Matiašovce. Presné dátumy 
budú zverejnené obecným rozhlasom. Žiadame o účasť 
aj tých, ktorým nie je ľahostajný život v našej obci a 
chcú tak vyjadriť nielen pochvalu ale aj konštruktívnu 
kritiku. 
 

Zo života Materskej školy 

V školskom roku 2016/2017 máme zapísaných 18 detí od 3 do 6 rokov, z toho je 10 predškolákov. Od septembra 
2016 ideme podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Hra, ako dominantný prostriedok rozvoja osobnos-
ti dieťaťa predškolského veku, sa stala základom edukačných aktivít, pohybovo-relaxačných cvičení. 
Naše aktivity: 
- rodičovská akadémia k ročnému obdobiu "jeseň" - zhotovovanie šarkanov, vyrezávanie tekvíc, hrabanie lístia 
- návšteva budúcich prvákov v ZŠ, oboznámenie sa s budovami a triedami 
- vystúpenie v Kultúrnom dome pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším  
- vítanie Mikuláša spolu s rodičmi 
- spoločná vyučovacia hodina výtvarnej výchovy žiakov 1. ročníka a predškolákov 
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- návšteva divadelného predstavenia Ramagu v základnej škole 
- vystúpenie s programom pri príležitosti "uvítania nových občanov" 
- vianočná besiedka pri rozžiarenom stromčeku 

Počas letných prázdnin sa nám podarilo zrekonštruovať triedy, spálne, umývarku a wc v MŠ. Všetkým, ktorí prispeli 
akoukoľvek pomocou, srdečne ďakujem. 

Otília Gorlická, riaditeľka MŠ 

Všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Matiašovce 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí VZN, ktoré sa týka používania pyrotechniky v obci. Pod pyro-
technikou sa rozumie výrobok obsahujúci výbušné látky alebo zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodu-
kovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo na kombinácie týchto efektov (petardy, ohňostroj, svetlice,..). 
Bez potreby písomného súhlasu obce, je možné na presne vymedzených miestach v obci použiť zábavnú pyrotechni-

ku nízkeho a stredne veľkého nebezpečenstva len v týchto prípadoch: 
a) dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka v čase od 17:00 hod. do 03:00 hod. nasledujúceho dňa, a to len na 

verejnom priestranstve v centrálnej časti obce pri amfiteátri, na verejnom priestranstve na parkovisku pri 
Obecnom úrade, na verejnom priestranstve pri obecných garážach na uliciach Južná a Pod lesom, na verejnom 
priestranstve pri starej zvonici na ulici Potok a na verejnom priestranstve pred kultúrnym domom na ulici 
Potok,  
b) počas podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných obcou Matiašovce,  
c) počas svadieb a osláv jednotlivcov organizovaných na území obce Matiašovce v deň ich konania, a to v čase 

od 12:00 hod. do 22.00 hod. 
V ostatnom čase sa používanie pyrotechnických výrobkov ZAKAZUJE. Bez výnimky sa zakazuje ich použite aj v 

areáloch kostolov a cintorínov.  
Za priestupok je možné uložiť pokutu do 500 € a v blokovom konaní do výšky 33 €.  
Cieľom tohto nariadenia je zamedziť používanie pyrotechnických výrobkov mladistvým ale aj dospelým bezdôvod-

ne, ľahkovážne, často len pre zábavu, čím sa ohrozuje zdravie a bezpečnosť obyvateľov obce a tiež na zabránenie 
znečisťovania okolia.  
Celé znenie VZN je prístupné na úradnej tabuli v OÚ a na internetovej stránke obce. 

Zo života základnej školy 

Školský rok 2016/2017 sa začal 5. septembra 2016. Zo 
školy odišli 4 štvrtáci a nastúpili noví prváci - Chiara 
Čarnogurská, Zachariáš Didiáš, Annamária Galliková, 
Barbora Gurovičová, Tomáš Gurovič, Alexander Lopata, 
Dárius Michal Mačura, Viktória Mirgová, Filip Rušin a 
Sofia Semančíková. Počet žiakov školy sa zvýšil z 21 na 
28. Učia sa v 2 triedach. V I. triede sú to prváci (10)  a 
druháci (4), v II. triede tretiaci (10) a štvrtáci (4). Tried-
nou učiteľkou v I. triede je pani učiteľka Mária Marko-

vičová, v II. triede pani učiteľka Elena Galovičová, ktorá 
je zároveň riaditeľkou školy. Vedúcou vychovávateľkou 
v ŠKD je pani Júlia Kostková. Náboženskú výchovu 
vyučuje pán farár Eugen Ďubek, ktorý nahradil pána 
farára Igora Dlugoscha. O čistotu v škole sa stará pani 
Marcela Marhefková. Na škole pracujú dva krúžky – 
šikovné ruky a futbalový krúžok, ktorý striedame s prá-
cou s počítačom. Prvý vedie pani učiteľka Markovičová, 
druhý pani riaditeľka Galovičová. 
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6. Matiašovský ples 

Srdečne pozývame všetkých na už tradičný ples našej obce  
25. februára 2017 o 18 h  

v Kultúrnom dome na ul. Hlavná. 

Bližšie informácie na internetovej stránke obce. 

Školský rok 2016/2017 je vyhlásený ako Rok čitateľ-
skej gramotnosti, preto sme pre žiakov pripravili rôzne 
činnosti na jej zlepšovanie a zdokonaľovanie. Boli to: 
-hlasné reťazové čítanie textu na vyučovacej hodine, 
- čítanie  neznámych textov doma a riešenie TESTOV 

v škole (celoškolské priemery  úspešnosti – Test1 89,9 
%,  Test 2  91,1 %), 
-  zapojili sme sa do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej 

súťaže pre žiakov 2. až 4. ročníka pod názvom Čitateľ-
ský oriešok 3, žiaci pracujú s textami doma, riešia testy 
a kreslia ilustráciu, 
- aktivita Deti čítajú deťom - druháci čítali nahlas pr-

vákom, tretiaci štvrtákom, štvrtáci tretiakom, 
- Učiteľky čítajú deťom goralské rozprávky (zamera-

né na počúvanie s porozumením), 
- rôzne metódy a formy práce s textom na hodine číta-

nia, 
- tvorivé písanie – ročníkové slohové práce Komu som 

vďačný a za čo a Keby som vyhral/a 1000 eur, tak by 
som... 
Aktivity zamerané na zdravý životný štýl: 
- Školská míľa – pešia turistika zo Spišských Hanušo-

viec do školy, 
- Týždeň jesenných farieb a zdravého stravovania – 

žiaci chodili do školy celý 
týždeň vždy v inom fareb-
nom oblečení a v takej 
farbe si priniesli aj ovocie 
a zeleninu, ktorú potom  
v škole skonzumovali, 
- Jesenná tvorivá dielňa 

a zdravé stravovanie - 
rodičia, starí rodiča a  žiaci 
si doniesli rôzne druhy 
ovocia, zeleniny, podnosy a 
vytvárali chutné jedlé obra-
zy,  
- Svetový deň mlieka       

v školách s pánom Joze-
fom Obroktom, pochutnávanie si na domácom 
i kúpenom mlieku a na jogurtoch, 
- „Zober loptu a nie drogy!“ - žiaci súťažili v rôznych 

loptových hrách len tak, bez ocenení a pre radosť 
z pohybu, 
- pokračujeme v projekte Ovocie do škôl. 

Ďalšie aktivity:  
-navštívili sme obec Spišské Hanušovce a ulicu Potok 

a prezreli sme si aj miestne kostoly (regionálna výcho-
va), 
- uskutočnili sme  exkurziu do Nestville parku v 

Hniezdnom - „Živé remeslá severného Spiša“, 
- „Európsky deň jazykov“ – v tomto roku sme si vy-

brali rusínsky jazyk, ktorý nám predstavila pani učiteľka 
Markovičová, 
- pre žiakov, rodičov a starých rodičov sme pripravili 

aktivitu Stretnutie s goralčinou a ľudovou hudbou pána 
Dušana Regeca, 
-  prijímali sme prvákov do „Žiackeho cechu v Matia-

šovciach“, 
- uskutočnili sme školské kolo v matematike pre žiakov 

3. a  4. ročníka– Pytagoriáda, 
- pripravili sme pekný vianočný program na Stretnutie 

s Mikulášom a rodičmi, 
- do školy sme pozvali divadlo RAMAGU( na predsta-

venie prišli aj deti z MŠ), manželia Marhefkovci nám 
zahrali Zamagurské rozprávky, dobre sme sa pobavili, 
- v rámci spolupráce základnej a materskej školy si 

predškoláci vyskúšali riadne vyučovanie výtvarnej vý-
chovy so žiakmi prvého ročníka, deti spoločne pracovali 

na jednom projekte a vytvorili pekný veľký vianočný 
stromček na baliacom papieri, 
- v posledný deň pred zimnými prázdninami sme si uro-

bili besiedku pri stromčeku, pod ktorým boli darčeky, 
ktoré  pripravili žiaci a navzájom sa obdarovali. 
Podrobné informácie o aktivitách školy aj s obrazovou 

prílohou, si môžete 
pozrieť na stránke 
školy – zsmatiasov-
ce.edupage.org. 
Prajem všetkým čitate-
ľom krásne Vianoce 
a šťastný celý  rok 
2017. 
PaedDr. Elena Galovi-
čová, riaditeľka školy 
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