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Tohtoročnú sezónu začali futbalisti 
úspešne, keď 20. augusta zdolali na 
domácej pôde Gánovce 3:1.

Aj keď po sľubnom začiatku čakala 
hráčov séria prehier, tréner, ktorým je 
starosta obce, Marián Štefaňák, ostáva 
pozitívny: „Som rád, že chlapci kaž-
dý piatok poctivo trénujú a nestráca-
jú o futbal záujem. Stále však prosím 
občanov, aby prišli našich povzbu-
diť, lebo publikum je akoby dvanásty 
hráč, ktorý môže svojim povzbudzo-
vaním výrazne pomôcť.“ Tím Mladosť 
Matiašovce tvorí približne 30 členov. 
Okrem domácich v ňom figurujú aj 
muži z ostatných obcí Zamaguria, ako 
napríklad Reľov, Veľká Lesná či Spiš-
ská Stará Ves.

V obci prebieha zhotovenie projekto-
vej dokumentácie na výstavbu vodo-
jemu na dodávku pitnej vody.
Pôjde o 35 kubíkový vodojem s ka-
pacitou na približne 300 obyvate-
ľov, ktorý bude financovaný výlučne 
z vlastných zdrojov. „Vodojem bude 
umiestnený v takej nadmorskej výške, 
aby bol dostatočný tlak už v prvých 
domoch, ale zároveň, aby nebol silný 
tlak v koncových domoch a nedochá-
dzalo tak k poškodzovaniu potrubia,“ 
hovorí o projekte starosta obce, ktorý 
zároveň prezrádza, že vedľa vodojemu 
bude umiestnená montážna šachta na 
úpravu vody. Tiež prosí občanov, aby 
boli pri realizácii podpisovania zmlúv 
o dodávke pitnej vody z obecného vo-
dojemu ústretoví a ochotní spolupra-
covať. 
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Aj tento rok si našli Matiašovce 
„chvíľu času pre seba“ a opäť zorga-
nizovali pre svojich občanov i náv-
števníkov obce podujatie, na ktorom 
sa zvykne stretnúť celá dedinka.
Po skvelo vydarenej nočnej hasičskej 
súťaži malo toto spoločensko-kultúr-
ne podujatie pokračovať aj v nedeľu. 
Hoci dážď komplikoval pôvodný zá-
mer, dobrá nálada sa šírila aj v kul-
túrnom dome, kde bol presťahovaný 
celý program. www
„Je mi trochu ľúto, že nám počasie v 
nedeľu nedovolilo uskutočniť všetky 
plánované aktivity programu, ale som 
rád, že aj napriek dažďu, občania na 
program prišli a môžem tak podujatie 
považovať za podarené,“ hovorí sta-
rosta obce, Mgr. Marián Štefaňák. 

DNI OBCE MATIAŠOVCE 
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OZNAMY
BEZPLATNÉ PORADENSTVO:
Obec Matiašovce poskytuje svojim 
obyvateľom základné poradenstvo 
v oblasti práva prostredníctvom 
Mgr. Ing. Zuzany Kovalčíkovej. Po-
radenstvo je poskytované raz me-
sačne v budove Obecného úradu. 
Bližšie informácie získate u staros-
tu obce.

VOĽBY DO VÚC:
Pripomíname občanom, že 4. no-
vembra sa v jedálni pri kultúrnom 
dome uskutočnia voľby do VÚC. 
Rovnako chceme upozorniť na sku-
točnosť, že aj Zamagurie má svo-
jich kandidátov. Sú nimi Ing. Šte-
fan Držurný, starosta Červeného 
Kláštora, Ján Gondek, starosta obce 
Lesnica a Ondrej Bjalončík, riaditeľ 
určitej spoločnosti. 

POSEDENIE:
Pri príležitosti mesiaca úcty k star-
ším pozývame všetkých starých ro-
dičov, rodičov a dôchodcov z obce 
na Posedenie v kultúrnom dome, 
ktoré sa uskutoční 26. októbra 
o 14:30. 

MIKULÁŠ V OBCI:
Aj tento rok príde k našim deťom 
Mikuláš a to v stredu, 6. 12. 2017.

Do rekonštrukcie kaplniek v obci bolo 
investovaných približne 700 € z obec-
ného rozpočtu. Ostatné náklady spo-
jené s rekonštrukciou získala obec 
z Programu rozvoja dediny a to vo výš-
ke 5 000 €. Starosta obce prezrádza, 
že vedenie obce plánuje s rekonštruk-
ciami pokračovať aj v budúcom roku. 
V ďalšej fáze plánujeme obnovu dre-
venej zvonice na ulici Potok.

Vedenie obce vyhlásilo v auguste tohto 
roku súťaž o návrh vstupnej tabule do 
obce. Zaznamenaných bolo 259 hla-
sov, výherná tabuľa získala 150 z nich. 
Občania sa do verejného hlasovania, 
ktoré končilo 24. septembra, mohli 
zapojiť na webovej stránke obce, ale-
bo fyzicky cez hlasovaciu schránku 
umiestnenú na Obecnom úrade.

REKONŠTRUKCIA 
KAPLNIEK

NOVÝ VSTUP
DO OBCE

ZO ŽIVOTA ŠKÔLKAROV
A je to tu zas.  Nastal 4. september 
a my sme otvorili dvere materskej 
školy pre naše detičky. Oči našich 
starších kamarátov sa rozžiarili, keď 
začali objavovať, čo sa zmenilo a čo 
v materskej škole pribudlo. Okrem 
preliezok, ktoré potešili nejedno 
oko, sme zakúpili množstvo hračiek 
a  stavebníc.  

Od septembra sa o deti stará p. riadi-
teľka Bc. Karina Graindová, pani uči-
teľka Mgr. Veronika Borovská, ktorá 
denne dochádza z Lesnice. Jedlo nám 
plánuje pani vedúca Mária Galliková, 
navarí nám pani Terézia Weberová. 
Čistotu a poriadok nám zabezpečuje 
pani  Anna Matonoková. 

Školský rok sme otvorili s počtom 23 
zapísaných detí. Z toho je 10 dievčat 
a 13 chlapcov. Pre nové deti a  hrač-
ky sme vytvorili detské kútiky, ktoré 
hovoria: „Poď sa so mnou hrať“. Po 
rekonštrukcii máme k dispozícii dve 
triedy. Aby nebola tá jedna nevyužitá, 

tak sme v nej dočasne umiestnili spál-
ňu. Prečo dočasne? Lebo dúfame, že 
od septembra otvoríme obidve triedy. 
Prečo o tom už teraz? Lebo každý má 
veľa povinnosti, tak aby na to rodičia 
nezabudli, riešime to už teraz.

Momentálne máme zapísaných päť 
detí zo Spišskej Starej Vsi, čo je skve-
lá správa. Radi by sme uvítali detičky 
predovšetkým z Matiašoviec a čas-
ti Potok.  Materská škola poskytuje 
možnosť celodenného, aj poldenného 
pobytu. To znamená, že dieťa môže 
byť v MŠ iba doobeda a to by možno 
vyhovovalo maminkám, ktoré sú ešte 
doma s druhým dieťatkom. Kapacitne 
sme pripravení pre 36 detí, a hoci je o 
tom ešte skoro hovoriť, tešíme sa na 
prihlášky do nasledujúceho školského 
roka.

Veríme, že tieto informácie Vás zaujali 
natoľko, že ich posuniete aj tam, kde 
budú aj  osožné. A to rodičom budú-
cich škôlkarov. 

Kolektív MŠ
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JEDNOU VETOU 
• V sobotu, 1. júla, zorganizovala 

obec spolu s DHZ Matiašovce 
pálenie Jánskych ohňov spojené 
s diskotékou. 

• 5. augusta sa Matiašovce zú-
častnili futbalového turnaja 
Matiašoviec Slovenska v počte 
asi 40 ľudí. 

• Žiadosť o dotáciu na zateple-
nie kultúrneho domu bola obci 
zamietnutá. 

• V jesenných mesiacoch prebehli 
na Obecnom úrade práce spoje-
né s triedením archívu.  

• V lokalite Humborg stojí nový 
stožiar spoločnosti O2, ktorý je 
vysoký 50m a jeho základňa má 
rozmery 6 x 6m. 

• Obec má pripravený geometric-
ký plán na vysporiadanie majet-
ku - futbalového ihriska. 

• Obecný úrad a areál kostola na 
ulici Potok zdobia nové a trvác-
nejšie oficiálne tabule obce. 

• V stredu, 27. septembra, sa v 
obci uskutočnil zber veľkoobje-
mového odpadu. Vyzbieralo sa 
9,2 tony odpadu. 

• obec má pripravené geometric-
ké plány na majetkovo-práv-
ne vysporiadanie niekoľkých 
miestnych komunikácií či 
umiestnenie vodojemu a prístu-
povej cesty k nemu.

Ihrisko, ktoré sa buduje pred kultúr-
nym domom v časti Potok, má byť 
otvorené najneskôr do konca toh-
to kalendárneho roka. Do výstavby 
investovala obec 5 500 € a 11 000 € 
získala od Rady vlády pre prevenciu 
kriminality. Rozmery ihriska budú 13 
x 24 m a má byť určené na športy ako 
futbal, volejbal, tenis, basketbal či ľa-
dový hokej.

IHRISKO NA POTOKU

NOVINKY Z DHZ MATIAŠOVCE

Na prvom ročníku hasičskej 
súťaže „O pohár Penzió-
nu pod Magurou“ získalo 
DHZ Matiašovce-ženy prvé 
miesto. Srdečne gratulu-
jeme a pri tejto príležitosti 
vám chceme prácu ženské-
ho oddielu v Matiašovciach 
priblížiť krátkym rozho-
vorom s jednou z členiek, 
Evou Bolcarovičovou.

Koľko členiek má ženský 
oddiel DHZ Matiašovce?
Naše družstvo sa skladá zo 
siedmych žien, z ktorých 
má každá svoju úlohu. Sú 
to Erika a Eva Bolcarovičo-
vé, Jana Kozubová, Gabika 
Tyrpáková, Simona Irhová, 
Veronika Babiaková a Mi-
chaela Gvoždiaková.
 
Je váš oddiel tvorený len 
dievčatami z Matiašoviec?
Nie, máme aj členky zo 
Spišskej Starej Vsi a Kež-
marku. S dochádzaním 
problémy nie sú, keďže nás 
tento šport baví a vždy sa 
tešíme na skvelý kolektív, 
v ktorom si máme vždy čo 
povedať.

Ako často trénujete?
Cez leto sme trénovali as-

poň raz-dvakrát týždenne, 
keďže však začala škola tak 
trénujeme menej, no snaží-
me sa využívať predovšet-
kým voľné piatky.

Aká bola tohtoročná sezó-
na?
Túto sezónu máme za se-
bou deväť súťaží, z ktorých 
by som vyzdvihla predo-
všetkým úspech v Nižných 
Ružbachoch, kde sme na 
Regionálnej hasičskej lige 
dosiahli náš rekord s časom 
17:92 a aktuálne sa pripra-
vujeme na tri ďalšie súťaže.

Spomenieš si na vaše naj-
úspešnejšie behy?
Za zmienku by určite stálo 
víťazstvo na Zamagurskej 
noci hasičov, ktorá sa odo-
hrala na domácej pôde, s 
časom 18:95. Ďalej by som 
spomenula 6. kolo RHLS v 
Spišskej Starej Vsi, kde sme 
si s časom 19:35 vybojova-
li krásne druhé miesto a 
náš zbor sa môže pýšiť aj  
prvým miestom zo súťaže 
v Spišských Hanušovciach 
s časom 19:53. Ako som už 
spomenula, náš najlepší čas 
tejto sezóny bol 17:92, ktorý 
však skončil neúspechom.

ZMENA ADRESY
Sídlo Hasičskej zbrojni-
ce DHZ bolo presťaho-
vané na ulicu Pod lesom 
č. 237/56 do priestorov 
obecných garáží. Stará 
hasičská zbrojnica bude 
slúžiť obci ako skladový 
priestor.

DVE DOTÁCIE
DHZ Matiašovce sa po-
darilo získať nielen do-
táciu vo výške 3 000 € 
na plávajúce čerpadlo na 
vyťahovanie vody z piv-
níc a na ochranné pra-
covné pomôcky a tiež sa 
uchádzame o dotáciu na 

rekonštrukciu priesto-
rov DHZ. „Uchádzame 
sa o dotáciu na opra-
vu všetkých garážových 
vrát, zateplenie stropu, 
výmenu okien, nadstav-
bu administratívnych 
priestorov, inštaláciu 
ústredného kúrenia a 
opravu časti, v ktorej sú 
umiestnené motorové 
vozidlá. Celková rekon-
štrukcia sa bude pohy-
bovať približne vo výške 
54 000 €, pričom 30 000 
€ dostaneme zo štátnej 
pokladnice a 24 000 € 
dofinancujeme z obec-
ného rozpočtu,“ hovorí 
starosta obce.

O ŽENSKOM ODDIELE DHZ 
S EVOU BOLCAROVIČOVOU

Vydáva
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Školský rok 2017/2018 sme slávnost-
ne otvorili 4. septembra v dolnej bu-
dove školy. Zvlášť sme srdečne  pri-
vítali nových žiačikov prváčikov. Boli 
to: Sandra Galliková, Ema Gorlická, 
Boris Grigľak, Jakub Malák, Domini-
ka Mateičková, Mária Režnická, Na-
taša Kolodzejová, Lukáš Semančík a 
Tomáš Veselovský. Na žiakov čakali 
novo vymaľované triedy s ústred-
ným kúrením. Rekonštrukcia dolnej 
budovy školy sa uskutočnila pod ve-
dením  pána starostu, Mgr. Mariána 
Štefaňáka.

V tomto školskom roku Základnú ško-
lu v Matiašovciach navštevuje 33 žia-
kov (17 dievčat, 16 chlapcov). Učia sa v 
dvoch triedach. V I. triede sú to  žiaci 
1. ročníka (9 žiakov) a  2. ročníka (10 
žiakov). V II. triede sa učia žiaci 3. roč-
níka (4 žiaci) a 4. ročníka (10 žiakov).        
V škole pracujú 4 pedagogickí a 1 ne-
pedagogická zamestnankyňa. Pani 
Mgr. Júlia Kostková je triednou učiteľ-
kou v I. triede, v II. triede pani Paed-
Dr. Elena Galovičová, ktorá je zároveň 
riaditeľkou školy. Vychovávateľkou v 
ŠKD je slečna Mgr. Štefánia Jankelová, 
ktorá zároveň učí 10 hodín v obidvoch 
triedach. Náboženskú výchovu vyuču-
je pán farár Eugen Ďubek. O čistotu v 
škole sa stará pani Marcela Marhef-
ková. Na škole pracujú 2 krúžky. Pani 
Elena Galovičová vedie futbalový krú-
žok, ktorý strieda pri nepriaznivom 
počasí s prácou s počítačom. Hudob-
no-dramatický krúžok vedie pani Júlia 
Kostková. 

Už v septembri sme pripravili pre na-
šich žiakov zaujímavé aktivity na po-
vzbudenie tela i ducha. Prvou z nich 
bolo „Putovanie po zamagurských 
obciach“. V rámci regionálnej výcho-
vy osobne navštevujeme blízke obce 
v Zamagurí a porovnávame ich s na-
šou obcou. Objednali sme si autobus a 
vybrali sa spoznávať Veľkú Frankovú,  
Malú Frankovú a Osturňu. V každej 

obci sme si pozreli aj miestne kosto-
ly. Vo Veľkej a Malej Frankovej sa nám 
venoval pán farár Štefan Holubkovič, 
v Osturni pán farár Miroslav Demja-
novič. Obidvom chcem ešte raz vyjad-
riť veľké poďakovanie za to, že si našli 
čas aj pre nás. 

Cestou z Osturne sme sa zastavili na 
PD Goral vo Veľkej Frankovej, v ktorom 
nám ukázali ako sa vyrába bryndza. 
Zároveň pre nás pripravili ochutnávku  
ovčieho  syra. Naše poďakovanie patrí  
pani Janke Frankovskej, ktorá sa nám 
pri prehliadke družstva venovala.
Ďalšou aktivitou bol „Európsky deň 
jazykov“. Žiakom sme vysvetlili výz-
nam EÚ, čo je Európa, krátku históriu 
Slovenska a Československa. Pracovali 
sme s atlasom a hľadali európske štáty 
a štáty, ktoré majú spoločné hranice s 
našou krajinou. Teraz sme sa hlavne 
venovali poľskému jazyku. O ňom de-
ťom porozprávala pani učiteľka Janke-
lová. Pripravila si prezentáciu, v ktorej 
predstavila poľskú vlajku, básničku a 
pesničku v poľštine. Deti potom há-
dali význam poľských slov. Pri počú-
vaní poľskej piesne vyfarbovali vlajky 
Poľskej a Slovenskej republiky, ale aj 
Anglicka, keďže sa jazyk tejto krajiny 
učíme. Hlavná myšlienka aktivity: „Je 
dôležité učiť sa cudzí jazyk, aby sme 
sa mohli v danej krajine dohovoriť.“

V rámci „Európskeho týždňa športu“ 
sme pripravili pre žiakov 2 aktivity. 
Najprv to bola „Školská míľa“. Vybra-
li sme sa na turistiku do Zálesia. Tam 
sme až nedošli, ale prešli sme spo-
lu asi 5 km. Počas putovania sme sa 
zastavili pri Rieke a na lúke sa zahrali 
pohybové hry. Na hodine TEV to boli 
zase 2 turnaje – futbalový a florbalo-
vý.

V tomto školskom roku sme sa tiež za-
pojili do programu  „Ovocie do škôl“, 
čím zároveň plníme jednu z úloh 
NAPPO, prioritná oblasť 3.2 Podpora 
zdravšieho prostredia v školách. Pri-
orita – Ustanoviť zdravie ako prioritu 
na školách, operatívny cieľ – Podpo-
rovať vzdelávanie v oblasti správnej 
voľby potravín, zdravých stravovacích 
návykov. Absolvovaním našich špor-
tových aktivít taktiež  plníme jednu z 
úloh rezortu školstva, ktorá vyplýva z 
Národného akčného plánu prevencie 
obezity (NAPPO) na roky 2015 – 2025, 
prioritná oblasť 3.6 Podpora fyzickej 
aktivity, priorita – Zvýšiť pravidelnú 
účasť detí a mládeže pri športe alebo 
iných fyzických aktivitách.
Žiakom školy prajem úspešný štart do 
nového školského roka.

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

STAVEBNÝ „BOOM“
Vedenie obce ponúklo v júli tohto 
roku svojim občanom nové staveb-
né pozemky v obci. „K dispozícii je 5 
nových stavebných pozemkov. Som 
rád, že záujem je veľký a všetky sú 
už obsadené. Tiež ma teší napríklad 
skutočnosť, že do obce sa vďaka tomu 
vrátia rodáci, ktorí na nových pozem-
koch začnú stavať,“ hovorí starosta 
obce.

Pozemky vo výmere 550 m2, ktoré 
sú situované pri materskej škole, pod 
Obecným úradom, chce vedenie obce 
poskytnúť záujemcom za mimoriad-
ne priaznivých podmienok. „Chceme 
pomôcť mladým ľuďom, aby si ušet-
rili vstupné investície spojené s kúpou 
pozemku a aby tak mohli ostať žiť tu, 
doma. Obci sa benefity vrátia z daní a 
dúfajme, že takto pomôžeme aj zvy-
šovaniu počtu detí v materskej a zák-
ladnej škole,“ vysvetľuje starosta obce 

a na záver dodáva, že ak sa v budúc-
nosti stretne so záujmom o ďalšie po-
zemky v obci, urobí všetko preto, aby 
ich obec mohla poskytnúť čo najviac.

Situácia je trochu iná na ulici Potok, 
kde je väčšina pozemkov súkromných 
a obec tak môže  potenciálnych záu-
jemcov len usmerniť pri komunikácii 
s ich majiteľmi. Napriek tomu zazna-
menáva ulica Potok v poslednom ob-
dobí výrazný stavebný rozmach.

PaedDr. Elena Galovičová 
riaditeľka školy


