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Podtatranská vodárenská spoločnosť 
plánuje v najbližších rokoch v našej 
obci niekoľko rozsiahlych zásahov, 
ktoré majú znamenať zvýšený kom-
fort obce v oblasti dodávky vody. Už 
tento rok by mali prebehnúť práce na 
ulici Južná. Pôjde o rekonštrukciu vo-
dovodnej siete v celom rozsahu Juž-
nej s rozšírením po materskú škôlku 
a s rozšírením po lávku pri rodinnom 
dome č. 130. Taktiež by mal rok 2018 
priniesť prípravu projektovej doku-
mentácie pre spojenie samostatných 
vedení z ulíc Pod lesom, Hlavná (v 
južnej časti intravilánu). V roku 2019 
je na programe rekonštrukcia vodo-
vodnej siete na ulici Mlynská a prí-
prava k výstavbe vodojemu v lokalite 
Humborg s dotiahnutím hlavného ve-
denia v smere od Spišskej Starej Vsi k 
vodojemu.

Poslanci obce Matiašovce schválili 
predaj pozemkov „za obecným úra-
dom“ pre žiadateľov, ktorí prejavili 
svoj záujem. Momentálne prebieha 
prevod parciel na zainteresované oso-
by, ktoré sú zároveň, po rozhodnu-
tí poslancov, viazané aj špecifickými 
podmienkami, ktoré sú definované v 
kúpnej zmluve. Zastupiteľstvo sa za-
oberalo taktiež verejným osvetlením a 
po obhliadke obce je zrejmé, že bude 
nevyhnutné doplniť ďalších 22 svieti-
diel. Vzhľadom na finančnú náročnosť 
však bude ich inštalácia prebiehať po-
stupne. Témou zastupiteľstva bola aj 
dotácia na rekonštrukciu hasičskej 
zbrojnice, ktorá však zatiaľ nebo-
la vyhlasovateľom schválená a obec 
sa tak môže po doplnení formálnych 
nedostatkov uchádzať o finančné pro-
striedky v nasledujúcom časovom ho-
rizonte.

Modernizácia a rekonštrukcia tejto 
komunikácie má prebehnúť na zák-
lade projektovej dokumentácie a roz-
počtu, ktorý bude určený projektan-
tom. Financovanie revitalizácie tejto 
cesty bude potrebné zvládnuť pro-
stredníctvom vlastných zdrojov a pô-
žičky. Cesta má byť riešená so zrete-
ľom na potreby obyvateľov tejto časti 
obce. Výška úveru a jeho náležitosti 
budú predmetom zastupiteľstiev a až 
po stanovisku poslancov môže začať 
obec prieskum medzi dodávateľmi. 
Optimistické vyhliadky pre dokonče-
nie tejto cesty siahajú do jesene roku 
2018. 

Posedenie s dôchodcami sa v našej 
obci konalo už tradične pri príležitos-
ti mesiaca október, ktorý je venovaný 
práve tým najskúsenejším z nás. Teší 
nás pekná účasť, ktorá predstavuje  65 
občanov nad 70 rokov veku. Všetkým 
srdečne ďakujeme za účasť a príjemné 
rozhovory, ktoré sa v kruhu starších 
viedli po oficiálnom programe. Hostí 
najprv potešili žiaci materskej a zák-
ladnej školy a muzikanti, páni Dušan 
Regec a Ondrej Marhefka. Slávnostný 
obed a následné posedenie sa už niesli 
v duchu pekných spomienok a rozho-
vorov za prítomnosti pozvaných dô-
chodcov. 

Opätovný vývoz odpadu aj tento rok 
priniesol obci úľavu od množstva ne-
potrebných, či nebezpečných predme-
tov a látok. Zbavili sme sa tak spoloč-
ne viac ako desiatich ton odpadu. Obec 
ďakuje svojim občanom za aktívny 
prístup pri vývoze odpadu. Z obce boli 
vyvezené nasledovné kategórie odpa-
du: 
Hmotnosť veľkoobjemového odpadu – 
posledný vývoz v roku 2017 – 9,20 t
Hmotnosť nebezpečného odpadu – 
posledný vývoz v roku 2017 - 0,1355 t  
Hmotnosť elektroodpadu – posledný 
vývoz v roku 2017 – 0,88 t

Obec ďakuje obyvateľom ulice Potok 
za ústretový prístup vo veci úhrad 
vodného za rok 2016 a konštatuje, že 
všetci dotknutí obyvatelia si splnili 
svoju platobnú povinnosť. Rok 2017 sa 
bude fakturovať v najbližších dňoch. 
Vzhľadom na potešujúcu spoluprácu z 
minulého obdobia chce obec opäť nad-
viazať na dobrú platobnú disciplínu 
svojich občanov, keďže nadobudnuté 
prostriedky budú použité na výstavbu 
vodojemu. Projektová dokumentácia 
diela je vo finálnej fáze, no samotnú 
realizáciu ešte brzdí majetkovo-práv-
ne vysporiadanie, ktoré je aktuálne v 
riešení.
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Vyrobila
RAMAGU PRODUKCIA
Štúrova 446/54, 06101 Spišská Stará Ves
IČO: 50250507, DIČ: 1081026870
25. Január 2018

Vyhodnotenie verejného hlasovania:
Vstupné tabule do obce: 
• návrh č. 1 - 150 hlasov (Dosky v tvare Troch Korún s goralskými ornamentmi)
• návrh č. 2 - 60 hlasov (Kamenná skalka s goralskou hviezdicou)
• návrh č. 3 - 49 hlasov (Stena drevenice s oknom so siluetou Troch Korún)
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NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A URNOVÝ HÁJ 
NA ULICI POTOK V MATIAŠOVCIACH
„Do výstavby ihriska investovala obec 
5 500 € a 11 000 € získala od Rady 
vlády pre prevenciu kriminality. Roz-
mery ihriska budú 13 x 24 m,“ to sú 
informácie starostu obce z októbra 
minulého roka. Aká je situácia dnes?

„Zmluva s dodávateľom stavby bola 
podpísaná 26.05.2017, kde sa doho-
dol termín dodania 31.10.2017. Práce 
začali ihneď a čakalo sa čo najdlh-
šie, aby sa násyp usadil čo najlepšie 
aj napriek tomu, že sa to hutnilo po 
vrstvách. Na jeseň zase prišli mrazy a 
prvý sneh, ktorý nás prinútil predĺžiť 
lehotu výstavby na koniec novembra 
2017. Avšak, ak to môžem zrátať, cel-
kovo výstavba trvala mesiac. Ihrisko 
je otvorené pre verejnosť od začiatku 

roka 2018, kedy bolo skolaudované a 
ukončené. Otvorené je prakticky celý 
deň. Avšak osvetlenie sa samo vypne 
pred 22,00 hod., aby nebol rušený noč-
ný kľud,“ hovorí starosta Matiašoviec.  
Ihrisko je zatiaľ otvorené pre všetkých 
občanov obce Matiašovce, ale aj oby-
vateľov okolitých obcí, bezplatne, v 
blízkej dobe však obec plánuje prijať 
Všeobecné záväzné nariadenie, kto-
ré by určovalo podmienky osvetlenia 
ihriska za určitý poplatok. Ako uvádza 
starosta obce, v nasledujúcich rokoch 
je ešte naplánované spevnenie prí-
jazdových plôch a parkoviska, taktiež 
skvalitnenie povrchu ihriska z antuky 
na umelý trávnik prípadne asfalt. 
Ďalšou novinkou v obci je vybudovanie 
Urnového hája na cintoríne na ulici 

Potok. „Požiadavka vyšla od občanov, 
ktorým zomreli príbuzní a priali si 
byť spopolnení. Na ani jednom poh-
rebisku zo všetkých troch sme urnový 
háj nemali, avšak uvažovali sme nad 
tým. Teraz prišla požiadavka, tak sme 
to zrealizovali. Urnový háj financovala 
obec, pretože je vlastníkom pozemkov 
cintorínov a je aj ich správcom. V tomto 
urnovom háji je plánovaných približne 
20 urnových hrobov, ale v prípade po-
treby je možnosť to rozšíriť niekoľko 
násobne,“ uvádza starosta obce Ma-
tiašovce, Mgr. Marián Štefaňák. Dis-
kusii o zriadení urnových hájov aj na 
ostatných dvoch cintorínoch sa budú 
poslanci spolu so starostom venovať 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Drahí spoluobčania, na začiatku 
nového roka sa Vám prihováram s 
úprimným želaním, aby Vás v roku 
2018 postretlo všetko dobré. Rok 2017 
sa skončil a prišiel Nový rok, rok 2018.

Z pohľadu obce môžeme predchá-
dzajúci rok zhodnotiť ako pomerne 
úspešný. Niesol sa v duchu zachová-
vania nábožensko-kultúrneho dedič-
stva. Zrekonštruoval sa interiér kosto-
la Sedembolestnej Panny Márie na ul. 
Potok s finančnou podporou obce vo 
výške 4.000 €, začala sa rekonštruk-
cia strechy kostola sv. Petra a sv. Pavla 
apoštolov s finančnou podporou obce 
vo výške 10.000 €, ďalej boli opravené 
omietky, strechy a základy kaplniek 
sv. Rocha, sv. Michala a božej muky 
v smere k futbalovému ihrisku. Pre 
deti v Materskej škole pribudli nové 
hracie prvky (3.150 €) a na ul. Potok 
bolo s finančnou podporou rozpoč-
tu SR postavené druhé multifunkčné 
ihrisko v obci (18.700 €). Podarilo sa 
nám zabezpečiť fungovanie Dobro-
voľného hasičského zboru aj vďaka 
dotácii Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny SR (3.000 €), ktorú hasiči použili 
na zveľadenie hasičskej techniky. Tiež 
sa nám podarilo zabezpečiť fungova-
nie futbalového klubu s dvomi tímami 
(1.800 €) a okrem toho futbalisti boli 
podporení dotáciou (400 €) od Slo-
venského futbalového zväzu.  V uply-
nulom roku sme sa pokúsili vykonávať 
starostlivosť o verejné priestranstvá 
dodávateľským spôsobom, pretože 
obec nemala chlapov, ktorí by kosili. 
Pre rok 2018 sa chceme opäť vrátiť ku 
koseniu verejných plôch pomocou do-
tácií z UPSVaR na vytvorenie nových 
pracovných miest pre našich občanov. 
Ak nebudú občania z obce, pristúpi-
me k zamestnaniu aj iných občanov z 
okolitých obcí. Okrem vyššie spomí-
naných aktivít, na rezervný fond obce 

odložíme vyše 37.000 €, ktoré sme v 
roku 2017 ušetrili. Otvorene musíme 
však skonštatovať, že sa nepodari-
lo vyhovieť niektorým Vašim požia-
davkám, ktoré by si vyžiadali vyššie 
finančné prostriedky a to z jediného 
dôvodu, ktorý nás čaká v roku 2018. 
Týmto dôvodom je priorita - rekon-
štrukcia miestnej komunikácie na 
ulici Pod lesom v celom rozsahu od 
regulačnej stanice Slovenského ply-
nárenského priemyslu až po križovat-
ku do Zálesia. Neboli sme úspešní ani 
v žiadaní finančných prostriedkov na 
opravu a nadstavbu hasičskej zbrojni-
ce a rekonštrukciu Obecného úradu s 
kultúrnym domom, ale obidve žiados-
ti sme opäť prepracovali a požiadali o 
ich opätovné získanie. V spolupráci s 
Podtatranskou vodárenskou spoloč-
nosťou sme naplánovali harmono-
gram aktivít na najbližšie obdobie, a to 
už pre rok 2018 je naplánovaná rekon-
štrukcia vodovodnej siete na ul. Južná 
v celom rozsahu s rozšírením až po 
Materskú školu a rodinný dom č. 130, 
ďalej projekčne sa pripravuje prepoje-
nie vodovodných potrubí ulíc Hlavná a 
Pod lesom, ďalej projekčne sa má pri-
praviť rekonštrukcia vodovodnej siete 
na ul. Mlynská pre rok 2019 a popri 
tom projekčne sa má tiež pripraviť vý-
stavba vodojemu v lokalite Humborg s 
vybudovaním pripájacieho potrubia 
čiastočne na uliciach Hlavná a Nová. 
Z pohľadu zabezpečenia pitnej vody je 
dôležitou akciou v roku 2018 výstavba 
vodojemu na ul. Potok, s ktorou máme 
pozemkové ťažkosti, ale verím, že ich 
čo najskôr vyriešime. Okrem týchto 
pozemkov sa obec trápi s vysporia-
daním ďalších pozemkov, ktoré všetci 
potrebujeme pre rozvoj obce alebo pre 
pomoc tým, ktorí rozvoj chcú. Jedná 
sa o miestnu komunikáciu od farskej 
záhrady až po p. Štefana Martančíka, 
ďalej je to plocha futbalového ihriska 

s blízkym okolím, ďalej miestna ko-
munikácia od predajne Jednota do tzv. 
Vyšného dvora na ul. Hlavná, ďalej 
časť plochy za obecným úradom, tiež 
aj priekopa popri Hlavnej ulici v celej 
dĺžke, ďalej miestna komunikácia na 
ul. Potok pod Suchý les a tiež aj miest-
na komunikácia na ul. Južná na tzv. 
Pasternik. Časti vyššie spomínaných 
pozemkov je potrebné, aby obec vlast-
nila, pretože inak nevie pomôcť  pri 
budovaní alebo zlepšovaní miestnych 
komunikácií, verejných stavieb či 
chodníkov. Sme v konaní s viacerými 
vlastníkmi, ktorých postupne oslovu-
jeme za účelom darovania alebo sym-
bolického predaja týchto pozemkov v 
prospech obce, aby mohla obec pláno-
vať svoj ďalší rozvoj v podobe budo-
vania chodníkov, zlepšovania povrchu 
miestnych komunikácií či získavania 
dotácií, kde je vždy prvou podmien-
kou vlastníctvo obce pre danú akciu. 
Touto cestou chcem poďakovať všet-
kým, ktorí už svoje vlastníctvo daro-
vali obci, či už sú to občania našej obce 
alebo aj rodáci z našej obce bývajúci na 
Slovensku či v zahraničí. Naopak, naj-
menej ústretoví sú prevažne občania 
bývajúci mimo našu obec, ktorí prevod 
týchto pozemkov podmieňujú finanč-
nými odmenami, neuvedomujúc si, 
že hodnota zvyšných častí pozemkov, 
ktorá im ostáva, nadobudne oficiálnu 
prístupovú cestu a zároveň aj vyššiu 
trhovú cenu.

Každému z Vás prajem hlavne pevné 
zdravie, aspoň kúsok šťastia, hojnosť 
Božieho požehnania, veľa radosti, 
dostatok síl, trvalý pokoj a stabilné 
úspechy v školopovinnom, či pracov-
nom alebo dôchodkovom živote.

Mgr. Marián Štefaňák, starosta

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR:
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JEDNOU VETOU 
• Dňa 29.12.2017 sa uskutočnila 

Výročná členská schôdza DHZ 
obce Matiašovce za menej hojnej 
účasti, preto sa vedenie DHZ roz-
hodlo vyradiť neaktívnych členov 
a nechať medzi sebou iba tých, 
ktorí chcú hasičom pomáhať.

• Ďakujeme Lesopôdohospodárske-
mu pozemkovému spoločenstvu 
za pomoc pri adventnej a vianoč-
nej výzdobe.

• Nové tabule pri vstupoch do 
obce, o ktorých sme vám priniesli 
informáciu už v minulom čísle, 
nájdu svoje miesto už v jarných 
mesiacoch, hneď po výbere do-
dávateľa a potrebných technic-
ko-organizačných procesoch. 

• Obec sa môže pochváliť kvalitne 
spracovaným archívom, ktorý 
spĺňa legislatívne náležitosti a 
sprostredkúva tak občanom pre-
hľadnú evidenciu zaznamenaných 
udalostí z histórie obce. 

• Obci sa podarilo nainštalovať 

nové detské atrakcie v areáli 
škôlky, ktorými sú preliezková 
stena, kolotoč a pieskovisko. 

• V areáli materskej školy prebehnú 
na jar práce súvisiace s odvodne-
ním pozemku, terénnymi úprava-
mi a následne je na pláne montáž 
nových exteriérových brán. 

• Verejná schôdza, ktorá sa usku-
točnila 29. 12. 2017, potvrdila 
záujem občanov o veci verejné - 
vzhľadom na účasť, ktorá prevý-
šila minulé roky a opäť priniesla 
otázky a podnety, vďaka ktorým 
obec nadobúda reflexiu svojej 
práce. 

• Tesne po Vianociach sme ukončili 
výstavbu multifunkčného ihriska 
na ulici Potok, ktoré bolo finan-
cované z rozpočtu obce (takmer 
7800 €) a zo štátneho rozpočtu 
(11 000 €). 

• Mikuláš zavítal tento rok do obce 
v novej forme a v spolupráci s 
miestnym pánom farárom sa nám 

podarilo obdariť 143 detí priamo v 
rímsko-katolíckom kostole Svä-
tých Petra a Pavla. 

• V spolupráci s úsekom Správy a 
údržby ciest PSK rieši obec rozší-
renie križovatky na trase do obce 
Zálesie a zároveň upozornila na 
havarijný stav ulice Pod Lesom, 
ktorý osobne obhliadol aj riaditeľ 
SÚC PSK, konštatujúc potrebu 
hľadania riešenia v dôsledku po-
škodenia cesty v období zvýšenej 
premávky počas rekonštrukcie 
mosta do obce Zálesie.

• Od 21. do 29. 10. 2017 prebehli vo 
farnosti Matiašovce Sväté Misie, 
ktoré prilákali mnoho veriacich a 
tešili sa hojnej účasti, za čo obec 
i veriaci vyjadrujú svoje vďaku 
zúčastneným duchovným a záro-
veň nášmu duchovnému otcovi za 
organizáciu a osobné vloženie sa 
do tejto udalosti. 

VOĽBY DO VÚC
04.11.2017
V sobotu, 4. novembra, sme pristúpili k urnám, aby 
sme dali hlas politikom, od ktorých chceme, aby nás 
zastupovali vo VÚC. Volebné miestnosti, vrátane vo-
lebnej miestnosti v Matiašovciach, sa otvorili o 7.00 
hod. a uzavreli o 22.00 hod. V tomto čase dohliadali 
na priebeh volieb v obci členovia okrskovej komisie. 
Počas dňa sa nevyskytli žiadne komplikácie. Miesto 
skontrolovali aj príslušníci PZ SR. Od 22.00 hod. sa 
členovia komisie zo všetkých síl usilovali zrátať hla-
sy.

Definitívne spočítanie hlasov a podpísanie zápisnice 
sa ukončilo o 23.32 hod. Následne potom predseda 
okrskovej volebnej komisie a starosta obce odišli odo-
vzdať výsledky za obec Matiašovce Obvodnej volebnej 
komisii v Kežmarku.
Z celkového počtu oprávnených voličov (596) pri-
stúpilo k volebným urnám 165 voličov. Počet neplat-
ných lístkov pre voľby do zastupiteľstva bolo 3 a počet 
neplatných lístkov pre voľby predsedu bolo 6. Meno 
kandidáta s počtom hlasov je uvedené v tabuľke.

Výsledky volieb do VÚC
za obec Matiašovce a Prešovský kraj - predseda

1 František Bednár 6 2598
2 Ján Garaj 7 10615
3 Pavol Gašper 10 4165
4 Andrej Gmitter 3 8335
5 Peter Chudík 44 54914
6 Milan Majerský 73 72366
7 Eduard Markovič 0 1749
8 Jozef Mihalčin 10 12688
9 František Oľha 2 5832
10 Miroslav Škvarek 3 3917
11 Milan Šteiner 1 1073
12 Jozef Šváč 0 1037

Výsledky volieb do VÚC za obec Matiašovce
a okres Kežmarok - zastupiteľstvo 

1 Radomír Beller 3 373
2 Peter Bendík 3 991
3 Štefan Bieľak 107 5846
4 Vojtech Bodnár 3 408
5 Bohumil Bohunický 17 1394
6 Miroslav Čauder 2 266
7 Peter Duda 17 2330
8 Rastislav Duduš 0 467
9 Štefan Džurný 125 1334
10 Ján Ferenčák 22 3564
11 Michal Gallik 19 2066
12 Milan Glevaňák 6 1708
13 Jozef Grivalský 29 2759
14 Viktor Gurčík 7 1068
15 Rudolf Hangurbadžo 2 371
16 Ján Hencel 22 2952
17 Pavel Hudaček 39 3485
18 Pavol Hurčala 6 946
19 Štefan Kiška 1 366
20 Agnesa Kišková 0 183
21 Štefan Kišš 1 385
22   Jozef Krok 0 417
23  Ľubomír Lauf 1 307
24 Marián Litvin 0 219
25 Jana Majorová Garstková 4 1382
26 Jozef Marhefka 30 957
27 Vladimír Matfiak 0 404
28 Dagmar Mathiová 2 603
29 Milan Mazurek 14 1404
30 Ladislav Oravec 2 782
31 Ján Pastuszek 7 826
32 Matúš Polák 1 927
33 Marta Sabolová 4 1242
34 Pavol Slovík 33 3437
35 Vladimír Škára 1 916
36 Peter Štefaňák 1 190
37 Juraj Švedlár 2 1149
38 Jaroslav Vaľo 8 474
39 Andrej Zreľak 4 1402

Počet hlasov
za obec

Počet hlasov
za obec

Počet hlasov
za PSK

Počet hlasov
za okres
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Vážení čitatelia občasníka Naše Matiašov-
ce,
týmto príspevkom Vás chcem oboznámiť s 
aktivitami, ktoré sme pripravili pre žiakov  
od októbra do decembra. Inšpirujeme sa aj 
medzinárodnými a svetovými dňami, ktoré 
sú rôzne tematicky zamerané a prispôso-
bujeme si ich na naše podmienky.
V októbri sme v Deň zborového spevu na-
cvičili pieseň Bola babka tak, že sme zme-
nili slová v piesni  a vystúpili s ňou v KD v 
programe, ktorý sme nacvičili pre starkých 
pri príležitosti ich sviatku. Program spes-
trili  Dianka Grivalská (akordeón) a Janko 
Rušin (husle), ktorí sprevádzali svojich 
spolužiakov pri tanci hrou na hudobné ná-
stroje piesňou A dze idzeš, Helenko.
Na Svetový deň mlieka v školách sme si 
urobili „Biely deň“. Deťom sme zakúpili 
obyčajné aj ochutené  mlieko, obliekli sme 
si niečo biele a pozreli si  CD Cesta mlieka, 
v ktorom nás sprevádzala kravička Elička. 
Žiaci sa dozvedeli, ako sa mlieko dostane 
až na pulty predajní a aký má  význam pre 
ich zdravý rast. 
„Zelený deň“ sme si pripravili na Medzi-
národný deň stromov. Obliekli sme sa do 
zeleného a  priniesli si rôzne zelené druhy 
ovocia a zeleniny. Pre žiakov sme pripravi-
li prezentáciu o význame stromov pre ži-
vot človeka a  pustili veľmi emotívny klip 
Pieseň Zeme v podaní Michaela Jacksona.  
Dúfame, že sa z nich stanú ľudia s ekolo-
gickým cítením.
V novembri sme na „Svetový deň behu“ 
pod heslom „Prekonaj sám seba!“ pri-
pravili žiakom športovú aktivitu na mul-
tifunkčnom ihrisku – beh na dlhú trať. 
Pochvalu dostali žiaci, ktorí naozaj pre-
konali sami seba: Tomáš Veselovský, Bo-
ris Grigľak, Jakub Malák (1. roč.), Viktorka 
Mirgová, Chiarka Čarnogurská, Zachariáš 
Didiáš (2. roč.), Viktorka Režnická (3. roč.) 
a Sabínka Gurovičová (4. roč.).
V Európskom týždni boja proti drogám 
s heslom „Zober loptu a nie drogy!“ sme 
opäť využili multifunkčné ihrisko. Žiaci I. 
triedy mali  futbalový  zápas, žiaci II. trie-
dy zvádzali medzi sebou súboj vo florba-
le. Nebolo dôležité kto vyhral ale to, aby si 
všetci uvedomili, že čas treba zmysluplne 
využívať aktivitami, ktoré prospejú nášmu  
zdraviu.
Aby sa deti mohli aj kultúrne vyžiť, navští-
vili sme MKS v Kežmarku a pozreli si  roz-
právku „Smelý zajko“ v  slovenčine  aj v 
angličtine. Nemohli sme zabudnúť ani na 
finančnú gramotnosť v praxi, teda nákupy 
v obchodnom reťazci.
V Medzinárodný deň nevidiacich deti so 
zaviazanými očami  kreslili obrázky a pre-
konávali prekážky v triede. Chceli sme ňou 
poukázať na  dôležitosť  chrániť si vlastné 

zdravie,  zbytočne neriskovať a tolerantne 
sa správať.
V rámci tvorivého písania žiaci vypracovali 
1. ročníkovú slohovú prácu „Ako som uro-
bil/a dobrý skutok“. Deti pomáhali hlavne 
rodičom a starým rodičom. 
Žiakov 1. ročníka čakala veľká udalosť. 
Slávnostne sme ich prijímali do „Žiackeho 
cechu v Matiašovciach“. Prváci za prítom-
nosti rodičov preukazovali svoje vedomosti 
z čítania, písania, počítania a zborového 
spevu. Po splnení podmienok boli riaditeľ-
kou školy pasovaní za riadnych členov ce-
chu a zložili slávnostný sľub. Na pamiatku 
si odniesli pamätný list, balón  a malý ba-
líček školských pomôcok.
Najväčšia udalosť však čakala žiakov  tre-
tieho a štvrtého ročníka - plavecký výcvik. 
Ten trval celý týždeň v Starej Ľubovni v 
Plaveckej škole Kvapka. Všetci žiaci získali 
základy plávania v plaveckom štýle prsia 
a mohli sa pochváliť „mokrým vysvedče-
ním“. Sabínka Guirovičová, Danielka Ru-
šinová, Dianka Grivalská a Mário Gallik 
(4.roč.) dokázali plávať už bez pomôcok. 
Blahoželáme.
V decembri k nám Mikuláš do školy v tom-

to roku osobne neprišiel, ale deťom nechal 
na laviciach balíčky sladkostí. Veľmi ich 
tým  potešil.
Zapojili sme sa do celoslovenských súťaží, 
v ktorých si žiaci preskúšali svoje vedo-
mosti. Najprv to bol VŠETKOVEDKO (pri-
hlásilo sa 19 žiakov), potom nová súťaž 
YPSILON – slovina je hra (prihlásilo sa 12 
žiakov). Výsledky sa dozvieme v januári. V 
PYTAGORIÁDE si matematické  vedomosti 
preverili žiaci 3. a 4. ročníka. Mali sme 4 
úspešných riešiteľov štvrtákov, ktorí po-
stupujú do okresného kola v Kežmarku. 
Sú to Diana Grivalská, Daniela Rušinová, 
Sabína Gurovičová a Ján Rušin. Súťaž sa 
uskutoční začiatkom nového kalendárneho 
roka.
Pani učiteľka Jankelová pripravila so žiak-
mi pekné vianočné pozdravy pre  partne-
rov školy – zamestnancov obecného úradu, 
materskú školu a pre  ZŠ vo Veľkej Fran-
kovej. 

Rok 2017 bol pre nás významným rokom. 
Uplynulo  220 rokov ( 1797 – 2017) od prvej 
zmienky o existencii školy v Matiašovciach 
v najstaršej školskej kronike. Pri tejto prí-
ležitosti sme využili Medzinárodný deň 
poštovej známky na  výtvarnú súťaž -  na-
vrhnúť poštovú známku s týmto výročím 
školy. Troch žiakov sme odmenili vecnými 
cenami. Prvé miesto získala Slávka Pisarčí-
ková, druhé Matej Kuchta (obaja 4. roč.) a 
tretie Viktorka Režnická (3. roč.). Všetkým 
trom blahoželáme.
Uskutočnili sme ďalší ročník tvorivej dielne 
s rodičmi a starými rodičmi – spájame tri 
generácie. Tentoraz to bola Vianočná tvo-
rivá dielňa, na ktorej sme vyrábali rôzne 
dekorácie na výzdobu príbytkov. Teší nás, 
že k nám prišlo 18 hostí. Takmer sme sa do 
triedy nezmestili. Počas celej hodiny pano-
vala príjemná tvorivá atmosféra. V úvode 
chlapci štvrtáci predniesli veselé básničky, 
v závere zase dievčatá pekné vinše. Neza-
budli sme ani na spoločné fotografovanie.
Zapojili sme sa do internetovej súťaže so 
spoločnosťou SPORTIKA. Úlohou žiakov 
bolo vytvoriť báseň so 7 vopred danými slo-
vami – hviezda, hniezdo, škola, lenivosť, 
lopta, kolektív, SPORTIKA. Vyžrebovaná 
škola mohla získať 12 športových dresov s 
názvom školy. Vybrali sme pekné básničky 
od Diany Grivalskej a Daniely Rušinovej (4. 
roč.). Žiaľ, našu školu nevyžrebovali. 
Aktivity, ktoré žiakom pripravujeme, sú 
zamerané na osobnostný rozvoj, environ-
mentálnu výchovu, tvorivosť a zdravý ži-
votný štýl. Nimi sme plnili aj úlohy z Ná-
rodného akčného plánu prevencie obezity 
na roky 2015 – 2025.
V posledný deň pred zimnými prázdninami 
sme si opäť pripravili sami pre seba via-
nočnú besiedku. Jej zaujímavosťou je, že 
každý žiak  pripraví darček pre spolužiaka. 
Zaspievali sme si i vianočné piesne a  na-
vzájom si zavinšovali. 
Konečne sú tu zimné prázdniny. Prajeme 
deťom, aby si dobre oddýchli a tešili sa z 
darčekov, ktoré nájdu pod stromčekom.
Pani podpredsedníčka školskej rady Bc. 
Mária Čarnogurská, mamka našej dru-
háčky Chiarky, venovala škole kancelárske 
potreby, ktoré využijeme pri práci s deťmi. 
Veľmi pekne ďakujeme.
Podrobné informácie zo života školy s foto-
grafickou prílohou môžete nájsť na stránke 
školy zsmatiasovce.edupage.org.
Všetkým čitateľom a priaznivcom našej 
školy prajeme krásne vianočné sviatky 
plné lásky a pokoja a úspešný štart do no-
vého kalendárneho roka.

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

PaedDr. Elena Galovičová 
riaditeľka školy

Srdečne blahoželáme jubilantom:

• Alžbeta Horníková,
• Eva Ondrušová,
• Mária Martančíková,
• Zuzana Kuchtová,
• Mária Horníková

Za posledné obdobie troch mesiacov 
roku 2017 sa v obci narodili:

• Pavol Fišer,
• Teo Mozden,
• Stela Veselovská

Na večný odpočinok od nás odišli:

• Margita Mrázová,
• Mária Soľusová,
• Margita Gorlická


