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Už tradične nebudú v lete chýbať 
dni, počas ktorých sa Matiašovčania 
môžu stretnúť pri športe, či kultúre. 
Na programe je spoločenská udalosť 
– Dni obce Matiašovce 2017. Program 
začne piatkom, 18. 8. 2017, kedy sa 
uskutoční obľúbená a počtom zú-
častnených zaujímavá – nočná súťaž 
dobrovoľných hasičských kolektívov. 
Nedeľa bude patriť kultúre a zába-
ve. S predpokladom dobrého počasia 
sme pre Vás na popoludnie, dňa 20. 
8. 2017 pripravili zaujímavý kultúrny 
program, ktorého vrcholovým vystú-
pením bude program hudobno-zá-
bavnej skupiny BRAVO. Bližšie infor-
mácie s programom vám prinesieme 
na plagátoch, obecnom webe či pro-
stredníctvom obecného rozhlasu. 

Dôkazom toho je ďalší futbalový tur-
naj obcí, ktoré sú Matiašovcami. Naše 
Matiašovce sa tentokrát vyberú na 
športové podujatie do Ondavských 
Matiašoviec, ktoré sa nachádzajú v 
okrese Vranov nad Topľou. Turnaj sa 
uskutoční 5. 8. 2017 a vy môžete byť 
pri tom. V ranných hodinách bude pri-
pravený autobus, ktorý má stále voľné 
miesta. Predpokladaný príchod je vo 
večerných hodinách. V prípade záuj-
mu vám informácie poskytneme na 
obecnom úrade. 

DNI OBCE MATIAŠOVCE

MATIAŠOVCE SLOVENSKA 
SPOLUPRACUJÚ
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AHOJ ŠKÔLKA, ŠKOLA VOLÁ !

HURÁ PRÁZDNINY, s týmito slovami 
deti opúšťali brány našej Materskej 
školy a mne zostáva len priblížiť Vám, 
čo všetko  sme zažili.

Materská  škola je pre život každého 
človeka  nenahraditeľná, potrebná. Je 
dôležitá práve na  začiatku jeho živo-
ta, kedy sa dieťa formuje ako osob-
nosť. Svojim pestrým a zaujímavým 
programom, vypracovaným v škol-
skom vzdelávacom programe, sme 
ponúkli  deťom prežiť  nezabudnu-
teľné chvíle.V prostredí plnom pre-
kvapení, spontánnych či edukačných 
hier, edukačných aktivít i zaujíma-
vých plánovaných činností. Naposledy 
sme článok ukončili s tým, že nás čaká 
otvorená hodina. Niesla sa v duchu 
rozprávky Vlk a kozliatka. Pripravili 
sme si krásnu scénu a  rekvizity. V pô-
vodnej rozprávke je sedem kozliatok, 
no my sme ich mali 13. A ako to samo-
zrejme býva, deti si zahrali rozpráv-
ku po svojom, trošku zmenili scenár, 
ale nakoniec všetko dobre dopadlo a 
kozliatka sa zachránili. Zapojili sme 
sa do projektu eTwinnig – Mamič-
kin úsmev. A tak sa mesiac máj niesol 
prípravou programu, výtvarných prác, 
výrobe darčekov a samotnej akadémii 
ku Dňu Matiek, ktorým sme dúfam 
vyčarili úsmev mamičkám na tvá-
ri. Deň detí sme oslavovali farebným 
týždňom. Každý deň sa niesol v zna-
mení farby. Modrý deň sme súťažili 
v rôznych športových súťažiach. Žltý 
deň nás zaviedol do prírody na výlet. 
Úsmevné bolo, že deti nezaujímalo, 

čo sme pre nich pripravili, ale čo im 
mamky pripravili do ruksáčikov. Biely 
deň nám spríjemňovala hudba z obec-
ného rozhlasu  a karnevalovo naladení 
sme zdravili okoloidúcich po celej obci. 
Neskutočný zážitok nám pripravili 
naši dobrovoľní hasiči v červený deň. 
Porozprávali a predviedli, čo obnáša 
ich práca. Absolútnym vyvrcholením 
bola jazda hasičským veteránom. V 
zelený deň nás navštívil pán policajt. 
Aj on nám porozprával,  o čom je jeho 
práca, čo potrebuje  pri svojej práci a 
vyskúšali si aj naozajstné zatýkanie. 
Opekačkou sme sa rozlúčili s budúci-
mi školákmi. Školský rok sme ukončili 
slávnostným odovzdaním osvedčenia, 
diplomu a darčekom.

Prajeme všetkým krásne prázdniny a 
tešíme sa na všetky deti 4. septembra.

Kolektív MŠ

ZÁPISKY Z OBECNEJ KRONIKY...
AKO MLÁDEŽ OPERETU NACVIČILA
Miestna mládež, povzbudená predo-
šlými úspechmi, chopila sa znova pod 
vedením p. správcu učiteľa Augustína 
Kopaničáka, cvičiť tento raz už ope-
retu „Láska na horách“ od Jána Zá-
rubského. Opereta bola česká pôvod-
nina. Pán učiteľ Augustín Kopaničák 
a miestna p. učiteľka Mária Cižiková, 
pochádzajúca zo Spišskej Belej, naj-
skôr kúsok preložili do slovenčiny. 
Divadelné predstavenie bolo odohra-
né 23. februára 1936, v nedeľu. Ope-
reta bola zvlášť bedlive nacvičená. 
Spev a hudba bola bezvadná a nediv, 
že sa dosiahol úspech, za aký by sme 
sa nemuseli hanbiť ani na mestskom 

javisku. Herci sa sprostili svojich úloh 
zanietene, ťažko je niekoho pochvá-
liť, všetci zahrali znamenite. Návšteva 
bola, vzdor očakávania, veľká. Koniec 
bol ten, že miestni ochotníci boli po-
zvaní do susednej Spišskej Starej Vsi, 
kde dňa 25. februára 1936 opereta 
„Láska na horách“ bola opakovaná. 
Návšteva v Spišskej Starej Vsi bola  
skvelá a jednotlivé výstupy sa tu mu-
seli opakovať, pretože s prevedením aj 
náročnejšia inteligencia bola spokoj-
ná. Toto bola prvá opereta v tunajšej 
obci.

Kronikár Ján Kovalčík

Zmodernizovaná kultúrna sála v 
priestoroch obecného úradu, ktorá je 
využívaná nielen ako kultúrny stánok, 
ale aj ako dejisko svadobných hostín, 
poskytuje svojím návštevníkom, či 
svadobčanom ešte väčší komfort. Pri-
budla do nej totiž klimatizácia, ktorá 
je počas horúcich letných mesiacov 
veľmi žiadúca. Modernizovať sa bude 
aj kuchyňa, do ktorej pribudne kon-
vektomat.

Počas druhého májového týždňa sa 
začalo v obci pravidelné letné ko-
senie trávy, ktorá pokrýva verejné 
priestranstvá. Dokopy je reč o šty-
roch hektároch plochy, ktorej kose-
nie zabezpečuje miestna samospráva. 
Vzhľadom na veľkú rozlohu, ktorá 
vyžaduje starostlivosť v podobe kose-
nia, prosí obec svojich občanov o po-
chopenie a zhovievavosť pri napĺňaní 
tohto servisu. Na ulici Potok sa začí-
na realizácia výstavby detského mul-
tifunkčného ihriska, ktoré má slúžiť 
potrebám voľnočasového a športového 
vyžitia detí a rodín z ulice Potok. Táto 
miestna časť sa viditeľne rozrastá o 
nové nehnuteľnosti a tak vzniká po-
treba kvalitnejšieho poskytovania zá-
kladných služieb. Obec v tejto súvis-
losti podnikla kroky k zabezpečovaniu 
dostatku vody, s čím súvisí výstavba 
nového vodojemu, ktoré plánujeme 
uskutočniť do konca tohto roka. Me-
dzi ďalšie exteriérové aktivity môže-
me zaradiť aj prosbu voči občanom, 
ktorí na svojich pozemkoch registrujú 
rastlinu s názvom Pohánkovec japon-
ský, ide o inváznu, rýchlo sa šíriacu 
rastlinu, ktorú je potrebné na zákla-
de príslušného nariadenia odstrániť. 
Ďalšou zaujímavou aktivitou je obno-
va kaplniek v obci, ktorú na základe 
zmluvy s obcou zastrešuje Slovenská 
agentúra životného prostredia z Ban-
skej Bystrice. Financie na túto aktivitu 
získala obec z Enviromentálneho fon-
du v rámci programu Obnova dediny. 
Ide o získané finančné zdroje vo výš-
ke 5000,00€. V uplynulých mesiacoch 
bola dokončená aj rekonštrukcia siete 
nízkeho napätia a medzi ďalšie zaují-
mavé projekty patrí jednoznačne prí-
prava projektovej dokumentácie pre 
opravu komunikácie na uliciach Pod 
lesom, Mlynská, Južná a Nová. 

SÁLA V MATIAŠOVCIACH 
BUDE KLIMATIZOVANÁ 

EXTERIÉROVÉ
AKTIVITY V OBCI
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JEDNOU VETOU 

Matiašovce sú o niekoľko ton odpadu 
ľahšie. Obec chce v tejto súvislosti po-
ďakovať svojim občanom za využitie 
možnosti zbavenia sa nadbytočných 
kíl nebezpečného odpadu, či iného 
neštandardného odpadu a zároveň 
žiada svojich občanov, aby tieto vývo-
zy aj naďalej využívali. 12. 4. 2017 sa v 
rámci vývozu vyzbieralo 9,5 tony veľ-
koobjemového odpadu, viac ako tona 
a pol elektro-odpadu a 126 kg nebez-
pečného odpadu.

Povinnosťou miest a obcí Slovenska je 
zabezpečenie práce hlavného kontro-
lóra prostredníctvom človeka, ktorý 
je volený obecným zastupiteľstvom. 
Kandidát nemusí byť občanom danej 
obce a jeho práca podlieha obecnému 
zastupiteľstvu. Ide o nezávislú funk-
ciu. Jeho úlohou je kontrola plnenia 
uznesení obecného zastupiteľstva, 
kontrola vytýčených oblastí, stano-
viská k hospodáreniu obce a mno-
ho ďalších činností v rozsahu jeho 
kompetencie. Novým kontrolórom sa 
stáva pán PaedDr. Ján Tulušák, kto-
rého prácu môžu využiť aj občania 
oslovení prostredníctvom e-mailu 
kontrolor@matiasovce.sk či osobným 
kontaktom.

Uskutočnil sa 23.  apríla 2017 v sále 
obecného úradu. Súťažilo sa v troch 
generačných kategóriách. V turnaji 
žiakov do 15 rokov si odniesol ví-
ťazstvo Juraj Zibura, pred Marošom 
Pompom a Matúšom Ziburom. Medzi 
mužmi do 50 rokov dominoval Ján 
Gancarčík, druhé miesto si zaistil Juraj 
Tulušák a tretie miesto patrilo Tomá-
šovi Kuchtovi. V kategórii veteránov, 
teda mužov nad 50 rokov, sa podarilo 
triumfovať pánovi Ladislavovi Fron-
covi, druhé miesto vybojoval pán Du-
šan Babiak a z tretieho miesta sa tešil 
Ján Tulušák.  

VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU

NOVÝ HLAVNÝ 
KONTROLÓR 

STOLNOTENISOVÝ 
TURNAJ GENERÁCIÍ

NA TÉMU HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 
NAŠEJ FARNOSTI

V úvode je potrebné poznamenať, že 
ekonomickú, hospodársku a orga-
nizačnú problematiku tejto oblasti v 
našej cirkevnej obci rieši hospodár-
ska rada farnosti (ďalej HR). Po ur-
čitej časovej stagnácii činnosti tejto 
rady ju zaktivizoval novovymenovaný 
správca farnosti, Vdp. Mgr. Ďubek, 
ktorý je predsedom rady od augusta 
roku 2016.

K prvoradým aktivitám patrí rekon-
štrukcia strechy, resp. výmena streš-
nej krytiny na farskom kostole sv. 
Petra a Pavla. Na viacerých zasadnu-
tiach hospodárkej rady sa riešili kon-
krétne  záležitosti:
- písomné a osobné kontakty s Pa-
miatkovým úradom v Prešove, ktorý 
vydal dňa 12.04.2017 rozhodnutie s 
podmienkami uskutočnenia výmeny
- výber strešnej krytiny po kvalitatív-
nej a finančnej stránke s rešpektova-
ním podmienok PÚ v Prešove
- výber  vhodnej firmy, ktorá by spl-
nila pomerne náročné technické po-
žiadavky a zároveň naplnila spoloč-
né očakávania z hľadiska finančného 
rozpočtu
Z hľadiska strešnej krytiny sa HR do-
hodla na nasledovnom materiály: TI-
TAN-ZINOK o hrúbke 0,7 mm,  ktorá 
sa kvalitou vyrovná medi, je stálofa-
rebná a je lacnejšia ako meď.
Celá táto veľmi náročná úloha by sa 
mohla zrealizovať v tomto roku za po-
chopenia celej cirkevnej obce. Názory 
na riešenie môžeme mať rôzne, ale pri 
aplikácii zámeru je žiaduca jednota. 
Treba pripomenúť, že táto potreba vý-
meny bola vyslovená ešte pred rokom 
2009.
HR riešila tiež odstránenie stavebných 
nedostatkov farskej budovy. Bolo ne-
vyhnutné  urobiť izoláciu celej budo-

vy, obkopaním obrysov, inštalovaním 
potrebnej izolačnej vrstvy  - polysty-
rén,  nopová fólia, drenáže, zvody do 
kanála.
Pri týchto prácach sa zúčastnilo 22 
brigádnikov + ženy, ktoré pripravo-
vali jedlo počas dvoch dní. Sponzor-
sky prispeli k dielu dve firmy – jedna 
poskytla lomový kameň, druhá kana-
lizačný a izolačný materiál. Všetkým 
patrí veľká vďaka za ich prispenie pri 
týchto prácach. Matiašovčania opäť 
ukázali, že vedia pomôcť a nezištne 
prispieť vtedy, keď je to potrebné a 
dobre organizované.
V riešení je tiež oprava organu v kos-
tole, pre ktorý bol zakúpený originál-
ny motor v hodnote 2.806,00€.
Všetky tieto uvedené skutočnosti vy-
žadujú finančné prostriedky. Pre-
biehajú zbierky pre finančné zabez-
pečenie výmeny strešnej krytiny na 
kostole a ďalších nevyhnutných prác. 
Väčšinou sú to anonymné zbierky, 
ktorých nevýhodou je, že nie je pre-
hľad o darcoch. Tento systém je na 
diskusiu v cirkevnej obci. Pán farár 
nás pravidelne oboznamuje so stavom 
finančných prostriedkov.
Dovolím si zdôrazniť, že všetky tieto 
uvedené a ešte ďalšie hospodársko-fi-
nančné záležitosti sú príležitosťou pre 
každého prispieť k udržiavaniu cir-
kevných objektov v dobrej kondícii, 
funkčnosti a estetike.

   Na záver je žiaduce vyjadriť úprim-
né poďakovanie nášmu Vdp. Mgr. 
Ďubekovi za aktivitu a entuziazmus, 
ktorý prejavuje pri všetkých týchto 
zámeroch. Prejavme aj my podporu 
jeho viere,  že sa to tohto roku podarí.

Andrej Kuchta
člen farskej rady

• Na futbalovom ihrisku pribudli 
nové ochranné siete za obomi 
bránkami. 

• Uvítanie novorodencov prebeh-
lo dňa 29. 6. 2017, kedy sme 
medzi nami privítali 9 nových 
spoluobčanov. V tomto roku 
sa narodili Sonička Mrázová a 
Paľko Lipovský.  

• Prebehla ďalšia etapa výmeny 
telekomunikačných stĺpov a 

ich výmena bude v obci ďalej 
pokračovať. 

• Na Zamagurských folklórnych 
slávnostiach vystúpili aj naši 
občania, muzikanti Furcoňovci.  

• Obecné noviny „Naše Matia-
šovce“ dostávajú týmto číslom 
svoju novú podobu na základe 
spolupráce s dodávateľom RA-
MAGU PRODUKCIA zo Spišskej 
Starej Vsi. 
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
(JANUÁR – JÚN 2017)
Vážení čitatelia Našich Matiašoviec, v mo-
jom príspevku Vás chcem oboznámiť s ak-
tivitami, ktoré sme pripravili našim žia-
kom od januára do júna 2017. 

Január sme začali s heslom „Vykročme do 
nového roka zdravým životným štýlom“ – 
vybrali sme si rýchlu chôdzu. Pri príleži-
tosti výročia oslobodenia obce (26.1.1945) 
žiaci postavili zo snehu bunkre a „statočne 
bránili svoju obec pred nepriateľom“ sne-
hovými guľami. V celoslovenskej súťaži 
VŠETKOVEDKO tento titul získali žiačky 
Dianka Grivalská  a Slávka Pisarčíková. V 
rámci Roka čitateľskej gramotnosti sme 
urobili „Chodníček ku zvyšovaniu čitateľ-
skej gramotnosti žiakov“ - stopy ľudských 
chodidiel vedú  ku knihovničke. Úlohou 
žiakov je „nájsť si cestu“ ku knihe, vypoži-
čať si ju a doma prečítať.

Vo februári  si diplom najkrajšia maska 
karnevalu  odniesol strapec hrozna v poda-
ní Chiarky  Čarnogurskej.  Víťazi školského 
kola  Hviezdoslavov Kubín Ján Rušin a Da-
niela Rušinová nás reprezentovali v obvod-
nom kole v Kežmarku. Pripravili sme žia-
kom zaujímavý Týždeň farieb zimy, mlieka 
a mliečnych výrobkov. V „Silovom trojboji“ 
(drepy, kliky, zhyby)  prvenstvo získal  Fi-
lip Rušin a  Daniela Rušinová. Ako ovláda-
jú naše deti slovenský jazyk sme zisťovali 
formou súťaže družstiev v Medzinárodný 
deň materinského jazyka. 

V marci sme navštívili miestnu  knižnicu. V 
Svetový deň poézie sa žiakom najviac pá-
čil prednes Dianky Grivalskej, učiteľkám 
prednes Danielky Rušinovej. Zúčastnili 
sme sa aj na aktivite Popoludnie s knihou v 
Mestskej knižnici v Spišskej Starej Vsi. Do 
medzinárodnej matematickej súťaže KLO-
KAN sa prihlásilo  19 žiakov,  Diana Gri-
valská získala 1. miesto. Logické myslenie 
u žiakov sme precvičovali v Týždni  aktivít 
mozgu. Titul  „Školský slávik“ si vyspie-
vala Alenka Bednarčíková. Predškoláci si 
vyskúšali riadne vyučovanie slovenského 
jazyka so žiakmi prvého ročníka. Opäť sme 
v škole privítali členov Divadla RAMAGU s 
pekným literárnym pásmom. Žiaci  písali 3. 
ročníkovú slohovú prácu na tému Päť zau-
jímavostí v mojej rodnej obci. Vyhrala zá-

kladná škola, kostol, multifunkčné ihrisko, 
lesy a miestna knižnica.

V apríli sme uskutočnili zápis detí  do 
1. ročníka ZŠ. V jeseni privítame  9 nových 
žiakov. V „Svetový deň zdravia“ sme pre 
žiakov pripravili súťaž v pretláčaní rukou. 
Prvenstvo si odniesli Samuel Rušin a Miš-
ka Kuchtová . Pripravili sme deťom  ďalší 
„Týždeň jarných farieb a zdravej výživy“. 
Vynovili sme „Galériu našich naj“.

V máji sme uskutočnili súťaž  „Slovenčina 
moja“. Miška Kuchtová obsadila 5. miesto. 
Na „Zamagurskom slávikovi“ v Haligov-
ciach, Alenka Bednarčíková  zase 3. miesto. 
Štvrtáci si vyskúšali testovanie KOMPA-
RO. Navštívili sme Infocentrum PIENAP-u 
v Spišskej Starej Vsi. Túto exkurziu  sme   
spojili s aktivitou „Spájame tri generácie“.  
Ďakujeme pánovi Jánovi Lopatovi za spon-
zorstvo. V „Svetový deň pohybu“  si rodi-
čia so svojimi deťmi zahrali  futbal. Strávili 
sme týždeň v Škole v prírode vo Veľkom 
Slavkove (29. máj - 2. jún). Žiaci písali po-
slednú ročníkovú prácu na tému „Akým 
rodičom by som chcel/a byť“. Bolo to za-
ujímavé čítanie.

V júni sme mali tieto aktivity: „Beh o pu-
tovný pohár starostu obce“ - pohár vyhral 
Matúš Pompa. „Futbalový turnaj o putovný 
pohár starostu obce Matiašovce“ – pohár 
vyhrala ZŠ Spišské Hanušovce. „Školská 
olympiáda v športe“ – pohár naj športov-
ca si odniesol Mário Gallik. Ukončili sme 
cyklus štyroch ročných období a zdravé-
ho stravovania „Pestrým letným dňom so 
zdravou výživou“. Besedovali sme  s pánom 
Andrejom Kuchtom na tému „Ochrana člo-
veka a prírody“. Ďakujeme mu  za podporu 
pri organizovaní aktivít školy. Uskutočnili 
sme piknik s rodičmi v škole a vyhodnotili 
školskú olympiádu. Školský rok 2016/2017 
sme slávnostne ukončili  30. júna. Najprv 
bola rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka. 
Pani predsedníčka rodičovskej rady Bc. 
Anna Pisarčíková odovzdala žiakom knižné 
odmeny. Následne pani riaditeľka vyhod-
notila ďalšie aktivity žiakov:
• 1. Testovanie žiakov v čítaní s porozumením – 
Daniela Rušinová, 97,1% úspešnosť.
• 2. Využívanie „Chodníčka ku zvyšovaniu ČG“ 

– Michaela Kuchtová, 19 prečítaných kníh.
• 3. Ročníkové práce – D. Grivalská, 
S. Gurovičová, D. Rušinová, M. Kuchtová.
• 4. Školská dochádzka – Ch. Čarnogur-
ská, S. Semančíková, V. Režnická (0  h.), 
F. Rušin (4 h.), J. Rušin (7 h.), M. Gallik (8 h.), 
M. Marhefková (10 h.).
• 5. Reprezentácia školy v súťažiach Všetkoved-
ko (5. m.) a Klokan 2017 (1. m) – Diana Gri-
valská.
• 6. Zber papiera: 1. V. Režnická (700 kg), 
2. M. Gallik (533 kg), 3.L. Zamkovský (368 kg).

Ďakujem aktívnym  rodičom za podporu, 
ktorú prejavujú našej škole. 

V závere triedne učiteľky rozdali žiakom 
vysvedčenia, podpredsedníčka ŠR, pani 
Mária Čarnogurská, predniesla závereč-
nú reč, štvrtákom sme zaželali dobrý štart 
v novej škole, všetkým pekné prázdni-
ny. Miška Kuchtová napiekla koláčiky, na 
ktorých sme si pochutnali. Všetci štvrtáci 
zazvonili na zvončeku a takto symbolicky 
ukončili školský rok a svoje vzdelávanie  na 
Základnej škole v Matiašovciach. 
Podrobné informácie zo života školy náj-
dete na stránke zsmatiasovce.edupage.org.
Ďakujeme rodičom, ktorí  našu celoročnú 
prácu odmenili kvetmi.

Prajem deťom pekné slnečné prázdniny!

PaedDr. Elena Galovičová, 
riaditeľka školy

ING. ŠTEFAN ŽEMBOVIČ: FUTBAL V OBCI
V uplynulom súťažnom ročníku, ktorý 
sa pre nás definitívne končil začiatkom 
júna, reprezentovali našu obec dve druž-
stvá. Starší žiaci v kategórii do 15 rokov 
bojovali v 4. lige  U-15 PFZ. Bola to ich 
premiérová sezóna, v ktorej si počínali v 
porovnaní s očakávaním celkom úspeš-
ne.

Víťazstvá sa striedali s prehrami a v ko-
nečnom účtovaní  v 18-tich zápasoch 
získali pekných 28 bodov za 9 víťazstiev, 
1 remízu a 8 prehier s konečným skó-
re 92:88. Výsledkom bolo piate miesto v 
konečnej sedemčlennej tabuľke. Chlapci 
ukázali chuť  a odhodlanie bojovať. Tak-

tiež sa potvrdilo, že vo viacerých drieme 
potenciál, ktorý by bolo dobré ďalej rozví-
jať. Ďalšia sezóna sa javí byť o niečo ťaž-
šia, vzhľadom na to, že dve hráčske opory 
odchádzajú k dorastencom. Napriek tomu 
však môžu naši žiaci za výdatnej morálnej 
podpory rodičov, ale aj fanúšikov, dosiah-
nuť výborné výsledky. Preto by som vás 
chcel požiadať o pomoc, najmä pri po-
vzbudzovaní na domácich zápasoch.

Druhé družstvo - muži, bojovali v 8. lige 
PFZ. Výsledky tu neboli oslnivé a po je-
sennej časti to už vyzeralo na odchod zo 
súťaže. Celý problém bol spôsobený tým, 
že šesť najlepších hráčov sa nechalo zlá-

kať na pôsobenie v susednom mužstve 
TJ Tatran Spišské Hanušovce. Oslabe-
né mužstvo už nemalo takú technickú a 
taktickú kvalitu na dosahovanie lepších 
výsledkov. Dokazovali to aj rezultáty z 
jednotlivých zápasov. Jarná  časť prinies-
la stabilizáciu v mužstve a deklarovanú 
ochotu a chuť mladých hráčov hrať se-
riózny futbal.  A aj keď výsledky tomu ešte 
nenasvedčovali, ukázali sa prvé lúče na 
zatiahnutom nebi matiašovského futba-
lu. V konečnom účtovaní muži skončili na 
poslednom 8. mieste s 1 výhrou, 1 remízou 
a 12 prehrami. Po prijatí určitých opatrení 
sa prihlásili aj do ďalšej sezóny, preto im 
držme palce a príďme ich povzbudiť!


