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ŽIVOT OBCE 

♦ Dňa 11. 1. bol vykonaný Štátny odborný dozor vo 
veci odstránenia alebo opravy chátrajúcich stavieb. 
Vlastníci 8 stavieb boli vyzvaní na ich odstránenie, ktoré 
bude realizované v najbližších týždňoch. 
♦ Dňa 15. 1. sa konala výročná členská schôdza DHZ 

Matiašovce, kde sa zhodnotil rok 2016 a dohodli sa akti-
vity na rok 2017. V tomto roku bude upravená športová 
hasičská striekačka z terajšej 1900 na 2050. Takáto 
úprava je konečná, znamená to, že  naši dobrovoľní ha-
siči budú mať najsilnejšiu možnú striekačku. Oprava a 
nadstavba bude obec stáť 4400 €. Ministerstvo vnútra 
umožní uchádzať sa o finančné prostriedky na rekon-
štrukciu hasičskej zbrojnice a o získanie hasičského vo-
zidla IVECO Daily. Naša obec zaslala obidve žiadosti o 

poskytnutie 
finančných 

prostriedkov 
na vylepšenie 
zbrojnice a 
zároveň aj o 
získanie ďal-
šieho hasič-
ského vozid-
la. Až na 
základe re-

konštrukcie 
zbrojnice by 
sa pristúpilo k 
premiestneniu 

hasičskej 
zbrojnice. 
♦ Dňa 21. 

1. sa uskutoč-
nila výročná 
členská schô-
dza FK Mla-
dosť. Zhod-
notil sa stav a 
dohodlo sa, 
že ak bude 
záujem zo 
strany mužov, 

bude sa pokračovať v súťaži aj v novom ročníku, ktorý 
začína v jeseni. 
♦ Dňa 30. 1. sa stretli všetky poľnohospodárske sub-

jekty pôsobiace v obci. Zúčastnení dohodli pravidlá ná-
jmu, obhospodarovania aj postupy prevodov poľnohos-
podárskej pôdy vlastníkov medzi jednotlivými poľno-
hospodárskymi subjektmi. 
♦ Dňa 17. 2. zasadalo Obecné zastupiteľstvo. Rozhod-

lo sa, že bude nesená hmotná zodpovednosť za stav ha-
sičskej striekačky; v ZŠ sa opraví ústredné kúrenie; obec 
požiada o kúpu pozemku, na ktorom stojí multifunkčné 
ihrisko, detské ihrisko a drevené pódium od Farnosti 
Matiašovce za symbolickú cenu; spotreba el. energie na 
verejnom osvetlení (VO) stúpla oproti predchádzajúcim 
rokom o vyše 3000 kW, dodávateľ VO má preveriť túto 
skutočnosť. 
♦ Za hojnej účasti a v dobrej nálade sa 25. 2. konal 6. 

Matiašovský ples. Hostí zabávalo hudobné duo Vojňan-
ka, vtipné súťaže a vystúpenie "s pľotkami" zo Zamagu-

ria v podaní Divadla Ramagu. O polnoci nechýbala tom-
bola.  
♦ Dňa 2. 3. bola podpísaná dotácia 11 tis. € na výstav-

bu ihriska na ul. Potok, pričom obec prispeje sumou 
5500 €. S jeho výstavbou sa začne v najbližších týž-
dňoch. 
♦ Počas dňa 16. 3. prebiehal personálny audit, ktorý 

preukázal optimálnu vyťaženosť zamestnancov Obecné-
ho úradu. Z uvedeného vyplýva, že na základe všetkých 
kvantifikovaných činností, ktoré sú vykonávané admi-
nistratívnymi pracovníčkami, nie je potrebné ich počet 
redukovať. Silnou stránkou je vysoká miera zastupiteľ-

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 
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nosti a rovnomernej vyťaženosti vykonávaných činností. 
Z auditu vyplývajú čiastkové úlohy, ktoré majú prispieť 
k zefektívneniu našej práce pre všetkých občanov.  
♦ Za účasti zástupcov prevádzky boli identifikované 

poškodené stĺpy nadzemného vedenia telekomunikačnej 
siete v celej obci. Bolo určených niekoľko stĺpov, ktoré 
budú bezodkladne vymenené ešte v roku 2017 a plánuje 
sa oprava menej poškodených stĺpov a časti vedenia na 
rok 2018, o ktorej vás budeme priebežne informovať.  
♦ V mesiaci marec bolo vykonaných niekoľko previe-

rok Okresnou prokuratúrou Kežmarok za účelom dodr-
žiavania zákona na úseku vyrubovania miestnych daní, 
na úseku rozhodovania o malých zdrojoch znečistenia 
ovzdušia a pod. O výsledku z kontroly budeme priebež-
ne informovať. 
♦ Opätovne bola podaná žiadosť o zateplenie a sta-

vebné úpravy budovy Obecného úradu, kultúrneho domu 
a klubu mládeže, kde sa ráta aj s výmenou starých dre-
vených okien, doplnením ekologického vykurovacieho 
systému vrátane zateplenia obvodových a stropných 
konštrukcií. Výsledok by sme mali vedieť do konca roka 
2017. 

♦ Dňa 31. 3. prebehla voľba hlavného kontrolóra ob-
ce. Stal sa ním PaedDr. Ján Tulušák, ktorý ako jediný 
podal žiadosť. 
♦ Na konci júna bude vyhlásené výberové konanie na 

pozíciu riaditeľ/ka Základnej školy 1. - 4. ročník Matia-
šovce. Bližšie informácie môžu záujemcovia nájsť na 
internetovej stránke obce. 

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje verejnú výtvarnú 

súťaž, v ktorej žiadame o spoluprácu všetkých, 

ktorí majú výtvarné nadanie, aby navrhli vzhľad 

vstupného uvítacieho panela resp. uvítacej tabule, 

ktorá bude umiestnená na vstupoch do obce. Gra-

fické návrhy (námety) môžete doručiť na Obecný 

úrad osobne, emailom či poštou najneskôr do 

30.06.2017. Zapojiť sa môžu iba občania našej 

obce bez obmedzenia veku. Zo všetkých návrhov 

vyberieme tie najlepšie, najzaujímavejšie alebo 

najkrajšie, z ktorých jeden návrh bude zdobiť našu 

obec a niekoľkých súťažiacich odmeníme za najo-

riginálnejšie návrhy. 
 

MATERSKÁ ŠKOLA SLNIEČKA  

Na prelome školského roka 2016/ 2017 sa v našej materskej škole udiali personálne zmeny. Vtedajšia pani riaditeľka 
p. Otília Gorlická odovzdala funkciu novozvolenej riaditeľke.  
Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Karina Graindová, pochádzam  z Matiašoviec, momentálne bývam 

v Spišskej Starej Vsi. V odbore pracujem 17 rokov. Túto MŠ som navštevovala aj ja, a preto si cením, že som dostala 
príležitosť ďalej rozsievať to, čoho základy mi boli vštepené už v tejto MŠ. 
V triede ma privítali  usmievavé a zvedavé detičky každej vekovej skupiny. V materskej škole je zapísaných jedenásť 

chlapcov a osem dievčat. Rodičia sú veľmi milí a ústretoví zapojiť sa do výchovno- vzdelávacieho procesu.  
Krátkodobé ciele, ktoré sme si vytýčili, nám vyplývajú zo Školského vzdelávacieho programu: „Zvedavé Slniečka“, 

ale samozrejme sa snažíme reflektovať aj na aktuálnu situáciu, ktorá sa vyskytne. V spolupráci so základnou školou 
sme absolvovali sánkovačku a hodinu slovenského jazyka v prvom ročníku, kde mali deti možnosť vidieť, čo ich čaká 
na budúci školský rok, keď prekročia brány školy, a tak dostali svoje prvé jednotky.  
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Naše dlhodobé ciele smerujú k prehlbovaniu  procesu  humanizácie vo všetkých oblastiach školy, ktorá je založená 
na dôvere v sily a schopnosti dieťaťa, na úcte k jeho osobnosti, na uznaní jeho hodnoty ako človeka bez ohľadu na 
jeho momentálny stav, na partnerskej spolupráci učiteľa a žiaka. Dôraz budeme klásť na vlastnú aktivitu, sebavýcho-
vu, sebahodnotenie, sebareguláciu, sebarealizáciu človeka. Čím vytvoríme podnetné edukačné  prostredie a podmien-
ky pre ďalšie vzdelávanie našich zverencov.  
Naši predškoláci  úspešne absolvovali  zápis do základnej školy. Deväť detí opustí brány našej školy a nám bude  

smutno. Preto by sme radi pozvali medzi seba nových kamarátov. Pozývame Vás nazrieť do vynovených priestorov 
materskej školy. Pripravujeme otvorenú hodinu, ktorá bude dňa 26. 4. 2017 o 9.00 h pre rodičov našich detí, ale 
radi privítame aj deti, ktoré budú chcieť navštevovať našu materskú školu od septembra 2017. Zápis sa usku-
toční od 2. 5. do 31. 5. 2017 v čase od 10.30 – 12.30 h. K zápisu je potrebné doniesť vypísanú žiadosť potvrdenú od 
lekára a rodný list.  
Po úspešnom zápise nás čaká príprava na slávnostnú akadémiu na Deň matiek a Farebný týždeň, pri príležitosti 

MDD. Vtedy sa každý deň nesie v spojení konkrétnej farby a s ňou spojená aktivita – napr. červená – hasiči a pod. 
Náklady na celodenné stravovanie v MŠ je 1,05 €, školné je 5 € na mesiac na jedno dieťa. Jedlá sa  plánujú podľa 

školských stravovacích noriem, podľa vyhlášky č. 330/2009 Z.z. Časová štruktúra v rámci 5 stravovacích dni v jedál-
nom lístku obsahuje 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom, 1 hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom - so zníženou dáv-
kou mäsa, 2 odľahčovacie jedlá (1 s múčnym pokrmom a 1 so zeleninovým pokrmom). Detičky dostávajú mliečne 
produkty, každý deň majú na desiatu ovocie a nezabúdame ani na pitný režim.  

Na nových  kamarátov, ale aj tých, ktorí ostávajú vMŠ, sa teší kolektív Materskej školy  
 

HOKEJOVÝ TURNAJ ULÍC 

V nedeľu 22. januára 2017 si na ľadovej ploche zmerali sily zástupcovia jednotlivých ulíc Matiašoviec (s výnimkou 
ulice Potok, ktorú zastupoval 1 hráč). Súťažilo sa v dvoch kategóriach. Celkovú atmosféru dopĺňala hudba a občer-
stvenie. Výsledky: 

Deti do 15 rokov 
Celkom sa zúčastnilo 18 detí z celej obce, ktoré odohrali spolu 3 zápasy. 
1. miesto - mix ulíc Mlynská, Južná, Pod lesom - Bolcarovičová Erika, Bolcarovičová Kristína, Varga Timotej, Galo-
vič Denis, Gallik Mário a Gorlický Ján s dvomi výhrami (3:1, 7:3) 
2. miesto - mix. ulíc Hlavná, Mlynská, Južná - Gurovič Damián, Kostka Lukáš, Zibura Juraj, Pisarčík Nikolas, Mar-
hefková Marcela a Gurovičová Sabina s jednou výhrou a jednou prehrou (4:2, 2:4) 
3. miesto - mix. ulíc Hlavná, Nová, Pod lesom - Rušin Dávid, Rušin Ján, Pompa Tomáš, Martančík Jáchim, Smoleň 
Kristián, Bednarčíková Alena 

Muži 
Celkom sa zúčastnilo 25 hráčov z celej obce, ktoré odohrali spolu 6 zápasov. 
1. miesto - ulica Pod lesom (sever) - Tomáš Veselovský, Marián Kolodzej, František Gallik, Ján Gorlický, Karol Ga-
lovič a Dušan Babiak s dvomi výhrami a jednou prehrou (5:2, 3:2, 2:7) - najlepší strelec Tomáš Veselovský s 8 gólmi, 
2. miesto - ulica Hlavná - Štefan Gurovič, Jozef Rušin, Juraj Mačuga, Miroslav Marhefka, Ján  Tulušák, Tomáš Ov-
šonka a Miloslav Ovšonka s dvomi výhrami a jednou prehrou (2:1, 2:1, 1:2) - najlepší strelec Marhefka Miroslav s 3 
gólmi, 
3. miesto - ulica Pod lesom (juh) - Radoslav Kuchta, Marián Štefaňák, Marek Bednarčík, Jozef Lopata, Ján Lopata a 
Ján Galuš s jednou výhrou, jednou remízou a jednou prehrou (7:2, 4:4, 1:2) - najlepší strelec Jozef Lopata s 4 gólmi, 
4. miesto - mix ulíc Mlynská, Južná a Pod lesom - Eva Bolcarovičová, Štefan Žembovič, Milan Hutník, František 
Lopata, Dominik Koščák a Matúš Grivalský s jednou remízou a dvomi prehrami (4:4, 2:5, 1:3) - najlepší strelec Do-
minik Koščák s 2 gólmi. 

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám pripravili ľadovú plochu, aby sa vôbec hokejový turnaj mohol 
uskutočniť, lebo bez ich ochoty na úkor ich vlastného voľna, by sa nepodarila taká skvelá akcia akou bol tento 
hokejový turnaj. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí akokoľvek pomohli a prispeli k zorganizovaniu celého turnaja 
a v neposlednom rade chceme poďakovať aj všetkým fanúšikom a priaznivcom hokeja za to, ako svojou účas-
ťou a podporou rodinných príslušníkov vytvorili príjemnú súťažnú atmosféru. 

Ak nám to počasie dovolí, tešíme sa na Vašu účasť aj o rok. 
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ZÁSAHY DHZ MATIAŠOVCE  

Naši dobrovoľní hasiči stihli od začiatku tohto roku pomôcť a zasiahnuť, aby sa predišlo veľkým škodám nielen na 
majetku ale aj ľudských životoch.  
V stredu 22.2.2017 zasahovali pri zaplavení pivnice v rodinnom dome p. Furcoňa z dôvodu topiaceho sa snehu a ne-
priechodnosti priepustu pod príjazdovou cestou p. Marhefku (ul. Hlavná), z dôvodu upchania ľadovými kryhami. Na 
zásah boli privolaní v čase 15:00 h a úspešne ukončili zásah o 19:15 h. Zásahu sa zúčastnilo 8 členov DHZ, okrem 
toho boli nápomocní aj občania. 
V sobotu 1.4. 2017 od 10:00h do 13:30 h preplachovali priepusty popod hlavnú cestu pri požiarnej zbrojnici a aj pod 
mostíkom oproti zbrojnici na ulici Južná. Na túto prácu využili cisternu CAS 25 RTO. Zároveň naplnili nádrže na 
hornom aj dolnom cintoríne pre potreby občanov. 
Ešte v ten istý deň o 13:45 h bolo DHZ Matiašovce vyzvané dispečingom KR v Prešove na zásah v obci Reľov pri 
požiari suchého trávnatého porastu nad obcou. Na zásah vyrazila jednotka v počte 4+1 (Marián Kolodzej, Martin 
Kuchta, Dominik Kočšák, Eva Bolcarovičová, Ján Semančík).Pouzita technika bola cisterna CAS25 RTO, hadicové 
vedenie, z ktorého boli vytvorené 2 prúdy. Na zásahu sa zúčastnili HaZZ SR Spišská Stará Ves, DHZ Reľov, DHZ 
Spišské Hanušovce. Požiar bol zlikvidovaný približne o 15:45 h. 

FK MLADOSŤ MATIAŠOVCE 

Naši futbalisti už ukončili zimnú prípravu pod 
vedením Štefana Žemboviča a začali jarnú časť 
futbalovej sezóny. 
Ponúkame prehľad zápasov, ktoré sa odohrajú na 

našom futbalovom ihrisku v Matiašovciach. 
Žiaci 
29. 4.  Matiašovce - Toporec, 12.30 h 

13. 5.  Matiašovce - Vrbov, 13.00 h 
3. 6.    Matiašovce - Veľká Lomnica, 14.00 h 
 
Muži 
23. 4.  Matiašovce - Lendak, 13.00 h 
7. 5.    Matiašovce - Slovenská Ves, 13.30 h 
21. 5.   Matiašovce - Vlkovce, 13.30 h

 
 

ZAMAGURSKÝ TURNAJ GENERÁCIÍ 

V sobotu 25. marca 2017 sa na zimnom štadióne v Levoči uskutočnil už 33. ročník "Zamagurského hokejového tur-
naja generácií". Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá - kategórie, a to: do 30 rokov, od 30 - 40 rokov, od 40 - 50 rokov a 
nad 50 rokov. 

Vo výbornej atmosfére sa víťazmi stalo družstvo od 30 do 40 rokov, v ktorom našu obec reprezentovali hráči Mar-
hefka Martin, Štefaňák Marián a Veselovský Tomáš. Najlepším strelcom turnaja so 7. gólmi sa stal taktiež hráč z na-
šej obce, a to Veselovský Anton.  
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