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Slovenský vodohospodársky podnik a 
Obec Matiašovce sa 11. januára 2018 
uzhodli na dvoch akciách, ktoré budú v 
obci realizované. Prvá súvisí s úpravou 
potoka na ulici Pod lesom, ktorá bude 
vykonaná ešte pred rekonštrukciou 
miestnej komunikácie na celej tej-
to ulici. „Túto akciu financuje z časti 
obec Matiašovce a to prostredníctvom 
zabezpečenia lomového kameňa, kto-
rý bude osadený do brehu,“ uvádza 
starosta obce. Druhá akcia Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku súvisí 
s úpravou cca 50 m brehu za rodin-
ným domom pani Márie Faltusovej.

Obecné zastupiteľstvo schválilo od-
meňovanie darcov krvi, ktoré bude 
realizované  a  odstupňované na zák-
lade periodicity darcovstva krvi. Obec 
Matiašovce na základe tohto uznese-
nia udelilo vyznamenanie  a odmenu 
za darovanie Mgr. Anne Galušovej.
Poslanci navrhli udeliť finančnú od-
menu darcom krvi z obce nasledovne:
• za Bronzovú plaketu - 10 €
(10 odberov ženy aj muži) 
• za Striebornú plaketu – 20 €
(20 odberov ženy aj muži) 
• za Zlatú plaketu – 50 €
(30 odberov ženy, 40 muži) 
• za Diamantovú plaketu – 100 €
(60 odberov ženy, 80 muži)  
• za Kňazovického medailu – 200 €
(80 odberov ženy, 100 muží) 

14. apríla 2018 sa uskutoční Zama-
gurský hokejový turnaj Generácií „O 
pohár primátora mesta Spišská Stará 
Ves“ na zimnom štadióne v Levoči. 
Prípadní záujemcovia z Matiašoviec 
môžu kontaktovať starostu obce. 

Narodenia: 0
Odišli od nás do večnosti:
Andrej Ovšonka, Mária Horníková
Srdečne blahoželáme jubilantom:
Mária Galicová (Potok), Mária Tulušá-
ková (Hlavná ulica), Emília Kamodyo-
vá (Potok), Anton Zibura (Pod lesom), 
Ita Galicová (Potok) 

Od 1. marca 2018 platí pre obec Ma-
tiašovce nový harmonogram vývozu 
triedeného komunálneho odpadu. Pô-
vodné termíny vývozu separovaného 
odpadu ostávajú aj naďalej v platnosti, 
avšak od začiatku marca pribudnú na-
viac tri vývozy skla a tri vývozy plas-
tov v dátumoch:
Sklo:  4. apríl
          18. september
          11. december

Plasty: 27.marec
            22. máj 
            4. december

ÚPRAVA RIEČNYCH 
BREHOV V OBCI

ODMEŇOVANIE DARCOV 
KRVI Z OBCE MATIAŠOVCE

POZVÁNKA

ŠTATISTIKA POSLEDNÉHO 
ŠTVRŤROKU 2018:

HARMONOGRAM VÝVOZU 
KOMUNÁLNEHO ODPADU

NOVÉ HNIEZDO
PRE BOCIANA BIELEHO
V Matiašovciach mali bociany svoje 
hniezdo dlhé roky na starej fare. Keď-
že došlo k zbúraniu tejto budovy, mu-
sela obec prikročiť k vytvoreniu nové-
ho hniezda, aby o bocianov neprišli. 
„Stará fara už doslúžila a nenašli sme 
pre ňu nové využitie, takže sme ju 
museli zbúrať. Preto zmizlo aj pôvod-
né hniezdo,“ vysvetľuje starosta obce, 
Mgr. Marián Štefaňák. Rodine bociana 
bieleho tak vytvorili nové hniezdo, 
ktoré sa nachádza približne 20 m od 
pôvodného miesta. Staré hniezdo 
malo takmer 58 rokov a jeho váha bola 
cca 300 kg. Ako uvádza starosta, prá-
ce prebiehali v spolupráci so Štátnou 
ochranou prírody. „Tešíme sa, že naša 
práca nevyšla nazmar, pretože bocian 
už do Matiašoviec priletel a na nové 
hniezdo sadol,“ uzatvára starosta.
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MIMORIADNE ZASTUPITEĽSTVO 
SCHVÁLILO ODPREDAJ POZEMKOV 
15. marca sa uskutočnilo obecné za-
stupiteľstvo, na ktorom sa zúčastnili 
iba traja poslanci. Vzhľadom k tomu, 
že sa rokovalo aj o majetku obce, ne-
mohlo byť uznášania schopné a tak 
sa 23. marca konalo mimoriadne za-
stupiteľstvo, na ktorom poslanci pre-
rokovávali odpredaj pozemkov za 
obecným úradom za účelom výstav-
by rodinných domov. Odpredaj po-
zemkov nakoniec schválili poslanci 
trom rodinám. V súčasnosti prebie-
hajú práce na prepise a zmluvách. „Zo 
siedmych záujemcov, ktorých sme 
mali, však štyria odstúpili na základe 
dlhého časového intervalu schvaľova-

nia ich žiadostí. Problémy pri schva-
ľovaní spôsobili dlhodobé obštrukcie, 
neúplná účasť poslancov na zastupi-
teľstvách či nevôľa na zhode. Jedným 
z argumentov bol aj ten, že väčšinoví 
vlastníci futbalového ihriska sú za to, 
že ak sa predajú pozemky za obecným 
úradom za účelom výstavby nových 
rodinných domov, tak budú trvať na 
tom, aby sa futbalové ihrisko z ich po-
zemkov odstránilo. To však našťastie 
nebolo odsúhlasené a tak sa konečne 
môžu pozemky odpredať záujemcom, 
ktorí môžu začať s výstavbou,“ uza-
tvára starosta obce, Mgr. Marián Šte-
faňák

PRIORITA OBCE MATIAŠOVCE: 
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ 
KOMUNIKÁCIE NA ULICI POD LESOM

DRUHÁ ETAPA REKONŠTRUKCIE 
MATERSKEJ ŠKOLY A ZVÝŠENIE 
ZAMESTNANOSTI V OBCI

Obec Matiašovce v súčasnosti vynakla-
dá čo najväčšie úsilie pri zabezpečova-
ní potrebných náležitostí spojených s 
rekonštrukciou miestnej komunikácie 
na ulici Pod lesom. Táto rekonštrukcia 
je doposiaľ najväčšou akciou v obci, a 
to v zmysle finančného zaťaženia obce 
úverom, o podrobnostiach ktorého 
musia rokovať poslanci obecného za-
stupiteľstva prihliadnuc na stanovisko 
hlavného kontrolóra. Momentálne sa 
finalizuje projektová dokumentácia, 
taktiež prebehla zaťažkávacia skúška 
na určenie stavebného postupu. Na 

základe záverov z odborných meraní 
a konzultácií bude stanovená finálna 
podoba cestného profilu.  Za týmto 
účelom je naplánované zvolanie ve-
rejnej schôdze, o termíne ktorej bude 
obec včas občanov informovať. Cieľom 
tejto schôdze je zistiť názor občanov 
Matiašoviec a vypočutie akýchkoľvek 
pripomienok. Cestná komunikácia na 
ulici Pod lesom bude realizovaná v 
priebehu roku 2018 ako hlavná prio-
rita aktuálneho volebného programu 
starostu a poslancov obce.

Obec Matiašovce v letných mesiacoch 
plánuje rekonštrukciu miestnej Ma-
terskej školy, z dôvodu navýšenia poč-
tu detí. V septembri by malo do škôlky 
nastúpiť až o 11 detí viac, ako je tomu 
doteraz a táto pozitívna správa pri-
niesla nutnosť rekonštrukcie interiéru 
budovy, kuchyne a jedálne. Taktiež je 
nevyhnutné prijať do zamestnanie dve 
učiteľky a pracovnú silu do kuchyne 
na základe zvýšenia počtu stravníkov, 
čo prinesie možnosť stravovania aj 
pre ďalších dôchodcov z obce. Rekon-
štrukcia Materskej školy bude finan-

covaná z rozpočtu obce, náklady na 
materiál a práce, ktoré obec nevie za-
bezpečiť prostredníctvom svojich za-
mestnancov, obec vyčíslila na 10 500 
eur. O financie na platy dvoch učite-
liek (cca 9000 eur) a pomocnej sily v 
kuchyni bude obec žiadať prostred-
níctvom projektov Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny, aby svoje nákla-
dy zredukovala na minimum, nakoľko 
isté finančné prostriedky bude musieť 
obec vynaložiť aj na vybavenie tried a 
kuchyne.

V zimnom období obec Matiašovce 
vyzvala niekoľko majiteľov starých 
rodinných domov, aby zabezpečili ich 
odstránenie z hľadiska bezpečnos-
ti občanov. Na základe tejto žiados-
ti je tak na jarné obdobie plánovaná 
asanácia dvoch stavieb. Taktiež bolo 
v obci uskutočnené zbúranie starej 
fary na Hlavnej ulici. „Búracie práce, 
s ktorými pomáhali zamestnanci obce 
spolu s externými zamestnancami, 
trvali 2 týždne. Náklady na búranie 
predstavovali 1500 eur, avšak aby bola 
obec finančne čo najmenej zaťažená, 
všetky náklady spojené s búraním boli 
uhradené z predaja druhotných suro-
vín ako drevo či železo,“ konštatuje 
starosta obce, Mgr. Marián Štefaňák.

15. januára 2018 sa uskutočnilo valné 
zhromaždenie miestnej akčnej skupi-
ny Tatry - Pieniny LAG, Združenie pre 
rozvoj Regiónu Pienin a Zamaguria, v 
rámci ktorého sa rokovalo o detailoch 
výziev so zameraním pre občanov, 
podnikateľské subjekty v poľnohos-
podárstve či cestovnom ruchu obcí 
Zamaguria, ale aj „Predmaguria“ a 
obcí okresu Stará Ľubovňa. Pre obec 
Matiašovce boli na tomto valnom 
zhromaždení navrhnuté dva projekty 
a to realizácia Krížovej cesty na „Hu-
mbork“ a osadenie informačných ta-
búľ v obci.

STARÁ MATIAŠOVSKÁ 
FARA ZBÚRANÁ

AKČNÁ SKUPINA TATRY-
PIENINY LAG A DVA 
PROJEKTY PRE MATIAŠOVCE

Štvrtok je oficiálne nestránkovým 
dňom, avšak to neznamená, že sa na 
Obecnom úrade v Matiašovciach nikto 
nenachádza. „Občania sa často pýta-
jú, prečo vo štvrtok nepracujeme. To 
však nie je pravda. Všetci aj vo štvrtok 
chodíme do práce, avšak obecný úrad 
je zamknutý z dôvodu vypracovania 
agendy, ktorá sa nestihla spracovať 
počas stránkových dní,“ uvádza sta-
rosta obce.

RUBRIKA: VYSVETLENIE
NESTRÁNKOVÝ DEŇ NA 
OBECNOM ÚRADE

Na Troch Kráľov, 6. januára 2018, sa 
v Kultúrnom dome v Matiašovciach 
predstavili divadelníci zo susednej 
obce Spišské Hanušovce s novou ko-
médiou Hotel podvodníkov. Osem 
hercov poňalo túto detektívnu komé-
diu v duchu humorných situácií či im-
provizácie na lokálne témy a teda aj v 
obci Matiašovce zožali veľký úspech.

HANUŠOVSKÍ DIVADELNÍCI 
V MATIAŠOVCIACH
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JEDNOU VETOU 
• 7. Matiašovský ples, ktorý sa 

konal 10. februára 2018, sa tešil 
rekordnej účasti, keď sa do sály 
miestneho kultúrneho domu 
prišlo zabaviť až 121 hostí. 

• Sedem občanov obce Matiašov-
ce v hmotnej núdzi dostalo 8. 
marca potravinovú pomoc, ktorú 
zabezpečuje Slovenská katolícka 
charita. 

• Vodojem na dodávku pitnej vody 
v našej obci má hotovú projek-
tovú dokumentáciu, v súčas-
nosti sa rieši územné a stavebné 
povolenie. 

• Obecné zastupiteľstvo určilo 
termín zápisu dieťaťa na plne-
nie povinnej školskej dochádzky 
do 1. ročníka Základnej školy 
pre školský rok 2018/2019 na 
11. apríla 2018 o 11.00 hodine v 
budove Základnej školy. 

• Obec ďakuje obyvateľom za 
ústretový prístup k uhradeniu 
vodného za rok 2017, ktoré je 
takmer vyzbierané a môže sa 
využiť na realizáciu vodojemu v 
obci. 

• Poslanci obecného zastupiteľstva 
vyhoveli žiadosti občianskeho 
združenia Mladosť Matiašovce o 
poskytnutie dotácie na telesnú 
a športovú činnosť futbalových 
mužstiev v roku 2018 v sume 
1800 €. 

• Do Základnej školy bolo zakú-
pených 6 počítačov pre žiakov, 
ďalšie počítače budú kupované 
postupne. 

• 22. marca sa z našej obce vy-
viezlo 5,36 t veľkoobjemového 
odpadu, ďakujeme občanom za 
ústretový prístup, čím sa prediš-
lo znečisteniu okolia obce.

Na začiatku roka 2018 sa uskutočni-
la schôdza z dôvodu riešenia situácie 
s poľnohospodárskou pôdou v obci. 
Starosta obce, Mgr. Marián Štefaňák, 
požiadal o stretnutie všetky poľ-
nohospodárske subjekty v obci, aby 
prerokovali čistenie tejto pôdy. Na 
schôdzi vzišla dohoda, že každý jeden 
subjekt si požiada, alikvótne k tomu, 
akú výmeru pôdy obhospodáruje, žia-
dosť o výrub. „Niekedy gazdovia poľ-
nohospodárske pozemky čistili sami, 
ale v súčasnosti sa to nečistí. Niektoré 
subjekty však túto činnosť vykonávali 
aj po minulé roky, ale teraz som po-
žiadal všetky subjekty o stretnutie a 
výsledkom je dohoda o vyčistení cca 
20 hektárov poľnohospodárskej pôdy, 
čo považujem za veľmi dobrý krok,“ 
uvádza starosta obce. 

SEDEM ŽIADOSTÍ
O VÝRUB DREVÍN

....AKO SA NÁM DARÍ
Čas plynie rýchlo ako voda a nám sa 
pomaly začína ôsmy mesiac školské-
ho roku. Prvé dni zoznamovania sa 
s prostredím boli sprevádzané slzič-
kami tých najmenších... Ale tým, 
že máme heterogénnu  triedu, na to 
rýchlo zabúdali a zapájali sa do pro-
cesu výchovy a vzdelávania.  

V októbri sme potešili našich  starých 
rodičov  a občanov vystúpením v kul-
túrnom dome,  krátkym 
programom a darčekom. 
Za svoje úsilie si naše de-
tičky vyslúžili sladkú od-
menu. Ďalej naše aktivity 
pokračovali podľa týžden-
ných plánov. Snažíme sa 
zahrnúť a sprostredkovať 
deťom všetko tak, aby si 
v danej téme každý našiel 
niečo svoje. V decembri de-
ťom Mikuláš poslal darčeky 
do materskej školy a pozval 
ich na stretnutie v kosto-
le, kde ho potešili krátkou 
básničkou a pesničkou. Pre 
rodičov sme si pripravili Vianočnú 
akadémiu, ktorá spočívala z pásma 
vianočných piesní a básní. Podarilo sa 
nám pripraviť s deťmi krátke divadiel-
ko „Deduškova rukavička“  a na záver 
mali deti pohostenie – medovníky, 
ktoré sami napiekli v MŠ. V januári 
sme pozvali kolegyne zo Spišskej Sta-
rej Vsi na otvorenú hodinu našej za-

čínajúcej pani učiteľky Mgr. Veroniky 
Borovskej. Mala  názov  „ Moje telo 
– môj kamarát“. Pani učiteľky boli 
milo prekvapené šikovnou organizá-
ciou a hlavne záujmom našich deti o 
nové aktivity. Nedávno sme s radosťou 
privítali medzi nás pani logopedičku, 
ktorá sa venuje deťom raz za mesiac v 
doobedňajších hodinách a rada privíta 
aj rodičov, ak si nájdu čas.

Karneval bol vrcholom fašiangovej 
zábavy. Každý sa prezentoval krás-
nou maskou. Tento krát sme rodičom 
dali voľno a sami si užívali atmosféru 
karnevalu. Pre detičky bol pripravený 
program ako súťaže,  hostina, disko-
téka a fotenie.  Na naše veľké pote-
šenie napadol sneh, ktorý  vydržal, a 
preto sme to využili a naplánovali sme 

si sánkovačku – sami a aj so školákmi. 
Samozrejme nám na školskom dvore 
nechýbali ani snehuliaci a guľovačka. 
Pri téme Vesmír nám v triede pristála 
raketa a množstvo kozmonautov. Ma-
rec sa niesol v znamení  kniha v ruke 
a aktívnejšie sme sa venovali čítaniu 
a prežívaniu rozprávkových príbehov.

Dochádzka do materskej školy je vý-
borná, okrem chorobnosti, za čo chce-

me rodičov pochváliť. Zisťo-
vali sme predbežný záujem 
u našich rodičov o materskú 
školu  v budúcom školskom 
roku. S potešením sme infor-
movali obecné zastupiteľstvo 
o počte detí postačujúcom 
na založenie druhej triedy v 
našej materskej škole. Preto 
nás v lete čaká rekonštrukcia 
kuchyne a školskej jedálne.  
Taktiež bude potrebné prijať 
do zamestnania nové pani 
učiteľky. Chceme sa poďa-
kovať za možnosť založenia 
ďalšej triedy všetkým rodi-

čom, ktorí majú záujem o edukáciu v 
našej materskej škole. Tešíme sa na 
nové prírastky do našej rodinky  a sa-
mozrejme aj detičky, ktoré budú po-
kračovať vo svojom vzdelávaní.

Bc. Karina Graindová,
riaditeľka školy
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PaedDr. Elena Galovičová,
riaditeľka školy

Vážení čitatelia Našich Matiašoviec. 
V mojom príspevku Vás chcem in-
formovať o aktivitách, ktoré sme pre 
žiakov pripravili v mesiacoch  január 
až  marec  2018.

Nový kalendárny rok sme začali v 
škole tradičným spôsobom. Držali 
sme sa hesla: „Vykročme do nového 
roka správnym krokom – športova-
ním!“  Žiaci súťažili v rýchlej chôdzi. 
V 1. ročníku zvíťazil Tomáš Veselov-
ský a Sandra  Galliková, v 2. ročníku  
Filip Rušin a Chiara Čarnogurská, v 
3. ročníku Ján Gorlický a Bianca Pi-
sarčíková, v 4. ročníku Mário Gallik a 
Diana Grivalská. Potešili nás výsledky 
celoslovenskej súťaže Všetkovedko, 
v ktorej si deti overili svoj všeobec-
ný rozhľad.  Titul „VŠETKOVEDKO“ 
získalo päť žiakov - Chiara Čarno-
gurská a Barbora Gurovičová (2.roč.), 
Bianca Pisarčíková (3.roč.), Daniela 
Rušinová a Diana Grivalská (4.roč.) 
sa umiestnili na 9. mieste a získali 
aj  titul “VŠETKOVEDKO TRIEDY“. Po 
prvýkrát sme sa zapojili aj do celoslo-
venskej súťaže v slovenskom jazyku 
„Ypsilon – slovina je hra“. O diplom 
so zlatou medailou bojovalo 12 žiakov 
od 1. ročníka po štvrtý. Deviati do-
siahli viac ako 80% úspešnosť, čo bola 
podmienka získania tohto diplomu. 
Najlepšie si počínali títo žiaci: Diana 
Grivalská (100%), Daniela Rušinová 
(99%), Tomáš Gurovič (98%), Chiara 
Čarnogurská (97%), Sabína Gurovičo-
vá (93%), Barbora Gurovičová (91%), 
Matej Kuchta (90%), Jakub Malák 
(88%) a Alena Bednarčíková (87%). 
Zapojili sme sa aj do celoslovenské-
ho projektu ČISTÁ VODA -  správna 
voľba. Zmyslom kampane POVEDZME 
ÁNO ČISTEJ VODE bolo ponúknuť žia-
kom na pitie čistú vodu ako najzdravší 
nápoj. V Medzinárodný deň smiechu 
a komplimentov sme začínali vyučo-
vanie netradične -  telesnú rozcvičku 
nahradil smiech. Potom žiaci hľadali 
niečo pekné na spolužiakoch a po-

chválili im to. Na aktivitu Stretnutie s 
goralčinou prijala naše pozvanie pani 
Marta Pisarčíková, ktorá ľudovú roz-
právku  našim žiakom prerozprávala v 
goralčine. Prvý polrok školského roka  
ukončilo s výbornými výsledkami 
takmer 82%  žiakov školy. Mesiac feb-
ruár sme odštartovali školským kar-
nevalom. Diplom za najkrajšiu masku 
karnevalu  získala „ovečka“ v podaní 
Sandry Gallikovej (1.roč.). V školskom 
kole Hviezdoslavov Kubín sa víťazmi 
stali Daniela Rušinová (próza) a Ján 
Rušin (poézia), ktorí boli ocenení dip-
lomom. Všetci zúčastnení si odniesli 
aj drobnú sladkosť. Zapojili sme sa do 
súťaže Kostelničákov ornament, kto-
rú organizuje Spojená škola v Spišskej 
Starej Vsi. Po jednej práci (maľované 
drevenice), za asistencie pani vycho-
vávateľky Jankelovej, vyrobili Sabína 
Gurovičová a Viktória Režnická. Či 
ich práce uspeli sa dozvieme v apríli. 
Uskutočnili sme ďalší z farebných dní, 
ktoré sú zamerané na environmen-
tálnu výchovu a zdravý životný štýl. 
Tentoraz to bol SIVÝ DEŇ, v ktorom 
sme sa venovali čistote ovzdušia, jeho 
znečisťovaniu a vplyvu na zdravie člo-
veka. Žiaci vytvorili plagáty s mottom 
„Chceme čistý vzduch!“. Zároveň deti 
prišli do školy oblečené v sivom a pri-
niesli si na desiatu ľubovoľné ovocie a 
zeleninu. V Medzinárodný deň mate-
rinského jazyka si žiaci otestovali ako 
ovládajú slovenčinu a ako dobre poz-
najú svoju rodnú krajinu. Túto aktivitu 
sme spojili aj s výchovou k vlastenec-
tvu. Plný počet bodov získala skupina  
Diany Grivalskej. V športovej súťaži 
„Moja kondička“ z chlapcov si prven-
stvo vybojoval Filip Rušin (2. roč.), z 
dievčat  Bianca Pisarčíková (3. roč.). 
Pre žiakov sme pripravili 3 celohodi-
nové projekty zamerané na finančnú 
gramotnosť žiakov. Žiaci 2. až 4. roč-
níka písali 3. ročníkovú slohovú prácu: 
„Jeden deň si dospelý a môžeš robiť čo 
chceš. Ako stráviš tento deň?“ Pri prí-
ležitosti Týždňa slovenských knižníc 

sme navštívili našu miestnu knižnicu 
a pre žiakov pripravili rôzne aktivity 
na podporu čitateľskej gramotnos-
ti. Pri príležitosti Svetového dňa po-
ézie  sme uskutočnili školské kolo v 
jej prednese. Prváci určili za víťazku 
Danielu Rušinovú, učiteľky Jána Ruši-
na. Obaja získali vecnú cenu a všetci 
žiaci malú sladkosť. Veľkú radosť nám 
urobila Diana Grivalská (4. roč.), kto-
rá si v okresnej matematickej súťaži 
Pytagoriáda v Kežmarku vybojovala 
3. miesto. Bolo to najlepšie umiest-
nenie zo všetkých zamagurských škôl 
v kategórii P4. Žiakov 4. ročníka sme 
prihlásili do testovania KOMPARO. 
Vyskúšajú si testovanie, ktoré ich čaká 
„naostro“ v piatom ročníku. Testo-
vanie sa uskutoční v máji. V Svetový 
deň vody nás čakal ďalší farebný deň 
– Modrý deň. Do školy sme prišli ob-
lečení do modrých šiat a doniesli sme 
si aj vitamíny v ovocí a zelenine. Žia-
kom sme prezentovali význam vody 
pre život človeka a ako sa treba k vode 
zodpovedne správať. Potom  v zmie-
šaných skupinách deti kreslili plagá-
ty s heslom „Chceme čistú vodu!“ V 
Týždni aktivít mozgu sme pre žiakov 
pripravili rôzne úlohy, pri ktorých si 
ponamáhali nielen svoje telo, ale aj 
rôzne úlohy na logické myslenie, po-
zornosť a presnosť.

Na záver mesiaca knihy sme pozvali do 
školy členov Divadla RAMAGU, ktorí 
nám predviedli dramatizované číta-
nie interaktívneho literárneho pásma 
s piesňami a drobnými súťažami pre 
deti. Naši žiaci, ale aj deti z materskej 
školy, ktoré sa na predstavení tiež 
zúčastnili, za správne odpovede zís-
kavali od hercov lízanky. Všetkým sa 
predstavenie páčilo. Ďakujeme.
Viac informácií zo života Základnej 
školy v Matiašovciach s obrazovou 
prílohou si môžete pozrieť na stránke 
školy zsmatiasovce.edupage.org.

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

2. HOKEJOVÝ
TURNAJ ULÍC
V obci Matiašovce sa 3. marca už po 
druhýkrát konal hokejový turnaj ulíc, 
v rámci ktorého sa na multifunkč-
nom ihrisku stretli tímy zo všetkých 
ulíc Matiašoviec. Starosta obce, Mgr. 
Marián Štefaňák uvádza: „Tešíme 
sa, že aj napriek chladnému počasiu 
prišlo niekoľko priaznivcov povzbu-
dzovať svojich blízkych. Pre všetkých 
fanúšikov bolo podávané "horúce" 
občerstvenie.“ Kategóriu detí do 15 
rokov vyhrali hokejisti ulice Mlynská 
a Južná, kategóriu mužov nad 15 rokov 
ovládli obyvatelia ulice Hlavná.

Výsledky turnaja:

Deti do 15 rokov:
1. miesto - ulice Mlynská a Južná - 
zostava: Bolcarovičová Kristína (naj-
lepšia strelkyňa - 3 góly, najrýchlej-
šia korčuliarka tímu), Varga Timotej, 
Pisarčík Nikolas, Zamkovská Miriam, 
Veselovský Tomáš, Semančík Ján
2. miesto - ulica Potok - zostava: 
Džima Matej (najlepší strelec - 4 góly, 
najrýchlejší korčuliar tímu), Tyrpáko-
vá Janka, Tyrpák Pavol, Ovšonka Dá-
vid, Ovšonka Adam
3. miesto - ulica Hlavná - zostava: 
Gurovič Damián (najlepší strec - 4 
góly, najrýchlejší korčuliar tímu), 
Gurovičová Sabina, Kostka Lukáš, 
Pompa Matúš, Pompa Tomáš

4. miesto - ulica Pod lesom - zosta-
va: Gallik Mário (najrýchlejší korču-
liar tímu), Rušin Samuel, Rušin Filip, 
Gorlický Ján, Smoleň Kristián

Muži od 15 rokov:
1. miesto - ulica Hlavná - zostava: 
Gurovič Štefan, Ovšonka Tomáš, Ba-
biak Ján, Tulušák Ján a Žembovič Šte-
fan
2. miesto - ulica Pod lesom - horný 
koniec - zostava: Brejčák Patrik, Gri-
valský Matúš, Koščák Dominik, Lopa-
ta Jozef a Štefaňák Marián
3. miesto - ulica Pod lesom - dolný 
koniec - Semančík Ján, Gorlický Ján, 
Veselovský Tomáš, Gallik František a 
Babiak Dušan


