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Pozývame vás na športové podujatie 
s názvom Futbalový turnaj Matiašo-
viec Slovenska, ktorý sa bude konať 
v sobotu, 4. augusta 2018. Na turnaj 
bude z našej obce zabezpečený auto-
bus a tiež občerstvenie. Záujemcovia 
sa môžu hlásiť na obecnom úrade.

Narodenia: Jakub Štefaňák, Anton Ov-
šonka, Naomi Anna Froncová, Nela Ba-
biaková, Pavlína Lopatová, Sarah Bolca-
rovičová
Rozlúčili sme sa: Ján Žembovič, Žofia 
Babiaková, Anton Pichnarčík

8. júna sa konalo valné zhromaždenie 
Podtatranskej vodárenskej spoloč-
nosti, v rámci ktorej vystupuje obec 
Matiašovce ako jeden z akcionárov. 
„Starostovia Zamaguria ma poverili 
na zastupovanie deviatich obcí nášho 
regiónu, teda na tomto zhromaždení 
sme hlasovali o dôležitých náležitos-
tiach ako zmena stanov združenia, o 
možnosti predaja akcií obcí ako akcio-
nárov a podobne. Okrem toho bol zvo-
lený do dozornej rady aj starosta obce 
Červený Kláštor, Ing. Štefan Džurný,“ 
dodáva starosta obce, Mgr. Marián 
Štefaňák.

Obec Matiašovce žiada o pomoc „dob-
rovoľných športových nadšencov“ pri 
prevádzkovaní multifunkčných ihrísk 
na uliciach Južná a Potok. Zodpoved-
ným osobám budú pridelené kľúče 
(každej osobe jeden kľúč) podľa da-
ných lokalít (2x Južná, 1x Potok). Tie-
to osoby budú kontaktované ostatný-
mi záujemcami so zámerom užívania 
multifunkčného ihriska (aj vo večer-
ných hodinách) formou telefónneho 
čísla, ktoré bude zverejnené.
Záujemcov o prevádzkovanie multi-
funkčných ihrísk prosíme, aby sa hlá-
sili u starostu obce. Za pomoc vopred 
ďakujeme.

FUTBALOVÝ TURNAJ 
MATIAŠOVIEC SLOVENSKA ŠTATISTIKA

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
PVS

PREVÁDZKOVANIE 
MULTIFUNKČNÝCH IHRÍSK

1. júna sa v obci konalo športové pod-
ujatie s názvom „Beh obcou o putov-
ný pohár starostu obce“, ktorého sa 
zúčastnili žiaci Materskej a Základnej 
školy v Matiašovciach. Absolútnym 
víťazom sa stal Dárius Mačura.

Predškoláci:
1.miesto: Milan Pompa 
2.miesto: Ján Grigľák 
3. miesto: Miloš Furcoň

Chlapci 1. - 2. ročník:
1.miesto: Dárius Michal Mačura
2.miesto: Alexander Lopata
3.miesto: Tomáš Gurovič

Chlapci 3.-4. ročník
1.miesto: Mário Gallik
2.miesto: Samuel Rušin
3.miesto: Ján Gorlický

Dievčatá: 1.- 2.ročník
1.miesto: Sandra Galliková
2.miesto: Barbora Gurovičová
3.miesto: Mária Režnická

Dievčatá 3.-4. ročník
1.miesto - Daniela Rušinová
2.miesto - Sabina Gurovičová
3.miesto - Viktória Režnická

BEH OBCOU O PUTOVNÝ 
POHÁR STAROSTU OBCE
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JEDNOU VETOU 
• Obec Matiašovce podpísala 

zmluvu s pánom Branisla-
vom Perignátom na úpravu a 
montáž ústredného kúrenia v 
hornej budove Základnej školy 
v hodnote cca 5700 eur.

• V spolupráci so spoločnosťou 
Slovak Telekom bolo v obci 
vymenených 9 telekomuni-
kačných stĺpov na ulici Pod 
lesom v súvislosti s blížiacou 
sa rekonštrukciou miestnej 
komunikácie.

• V mesiaci máj, popri realizácii 
odvodnenia budovy Materskej 
školy, obec uskutočnila prí-
pravné práce na odvodnenie 
kostola a lúky pod zvonicou, 
ktoré plánuje obec realizovať v 
priebehu budúceho roka.

• 15. júna sa v našej obci usku-
točnilo uvítanie občanov spolu 
s ohrávaním májov pri príle-
žitosti 42. ročníka Zamagur-
ských folklórnych slávností.

• V sobotu, 30. júna, sa konal 
druhý ročník pálenia Jánskych 
ohňov s názvom „Sobotky“, 
ktorej organizátorom bol DHZ 
Matiašovce v spolupráci s 
obcou Matiašovce. Drevo na 
sobotky poskytlo Lesopôdo-
hospodárske pozemkové spo-
ločenstvo.

• Obec Matiašovce v súvislosti 
s dokumentáciou k výstavbe 
vodojemu vynakladá úsilie na 
vyriešenie situácie  spojenej s 
exekúciou jedného pozemku, 
na ktorom je plánovaná vý-
stavba vodojemu.

• Obec zlikvidovala pozostatky 
sociálnych zariadení za budo-
vou Základnej školy a budo-
vou Kultúrneho domu na ulici 
Potok.

• Strecha kostola sv. Petra a 
Pavla je dokončená, bližšie 
informácie sa občania dozvedia 
v kostole.

• 4. mája sa v obci uskutočnil 
vývoz elektroodpadu s hmot-
nosťou 0,8 ton.

• Záujemcovia na post starostu 
a na post poslancov obecného 
zastupiteľstva obce Matiašov-
ce, o ktorých sa rozhodne v 
novembrových komunálnych 
voľbách tohto roku, si infor-
mácie o podmienkach kan-
didovania môžu preštudovať 
v Zákone č. 180/2014 Z. z. z 
29. mája 2014 o podmienkach 
výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Futbalové mužstvo mužov – Mladosť 
Matiašovce, ukončilo sezónu v 8. lige 
na predposlednom 7. mieste s dvo-
mi výhrami. Futbalový klub nastúpi 
aj v nasledujúcej sezóne, avšak zme-
na nastala na funkcionárskej stoličke, 
nakoľko sa vedenia futbalového muž-
stva vzdal starosta obce, Mgr. Marián 
Štefaňák. „Trénerom bude Ing. Štefan 
Žembovič, funkciu tajomníka, ekonó-
ma a hráča budem vykonávať, ak mi 
to zdravie dovolí, ale dohodlo sa, že sa 
všetci hráči budú viac angažovať. Tak-
tiež ma trápi fakt absolútneho nezáuj-
mu verejnosti a dospievajúcej mláde-
že,“ konštatuje starosta obce. 

„Chcem poďakovať kolektívu zamest-
nancom Materskej a Základnej školy za 
ich edukačnú a prevádzkovú prácu počas 
uplynulého školského roka a tiež žiakom 
za úspešnú reprezentáciu školy v obci, Za-
magurí či na celoslovenských súťažiach. 
Zároveň všetkým prajem slnečné prázd-
niny.“

Obec Matiašovce pristúpila k vybudo-
vaniu vodovodnej prípojky k hasičskej 
zbrojnici na ulici Pod lesom z dôvodu 
podania žiadosti o dotáciu na rekon-
štrukciu tejto zbrojnice. „Ak by bol 
náš projekt podporený, obec by mala 
získať dotáciu vo výške 30 000 eur, 
avšak k tejto rekonštrukcii je potrebná 
spoluúčasť obce vo výške 20 000 eur. 
Ak by sme boli úspešní, chceli by sme 
realizáciu uskutočniť v priebehu nie-
koľkých rokov, nakoľko v súčasnosti 
obec nemá dostatok finančných pro-
striedkov na realizáciu v plnom rozsa-
hu,“ uvádza starosta obce. V hasičskej 
zbrojnici by tak mali pribudnúť nové 
sociálne zariadenia pre hasičov.

FUTBALOVÁ SEZÓNA 
UKONČENÁ

POĎAKOVANIE

VODOVODNÁ PRÍPOJKA V 
HASIČSKEJ ZBROJNICI 

Mgr. Marián Štefaňák

V súvislosti s otvorením druhej trie-
dy v materskej škole, obec prijme do 
zamestnania dve učiteľky a kuchára z 
dôvodu navýšenia počtu stravníkov o  
20, to je cca 13 detí, 3 nových zamest-
nancov aj stravujúcich sa dôchodcov. 
„Mzdové náklady na troch nových za-
mestnancov sme zatiaľ odhadli na cca 14 
000 eur, čo predstavuje priemernú celko-
vú cenu práce. Presnú výšku miezd však 
obec vyčísli až po vybratí konkrétnych za-
mestnancov, ktorí si podávali žiadosti do 
konca mesiaca jún. Výška miezd sa bude 
totižto odvíjať napr. od počtu odpraco-
vaných rokov a podobne. Taktiež plánuje 
obec do kuchyne zakúpiť konvektomat a 
požiadať o dotáciu na rekonštrukciu ku-
chyne Materskej školy,“ konštatuje sta-
rosta obce.

DRUHÁ TRIEDA V 
MATERSKEJ ŠKOLE

Začiatkom apríla boli podpísané zmlu-
vy s prvými dvoma záujemcami o po-
zemky za Obecným úradom za účelom 
výstavby rodinných domov. Odpredaj 
tretieho aj štvrtého pozemku odsúhla-
sili poslanci na júnovom obecnom za-
stupiteľstve, a tak sa na týchto štyroch 
pozemkoch začne výstavba v priebe-
hu tohto roka. „Z piatich pozemkov sú 
momentálne už štyri vysporiadané, jeden 
pozemok je ešte voľný, v prípade záujmu 
nás neváhajte kontaktovať. Taktiež sme 
koncom mája odklonili priekopu, ktorá 
sa tiahla stredom týchto pozemkov, aby 
nebol zamedzený pohyb a práce na týchto 
pozemkoch pri výstavbe,“ uzatvára sta-
rosta obce, Mgr. Marián Štefaňák.

ZAČIATOK VÝSTAVBY ZA 
OBECNÝM ÚRADOM

Spevnenie brehu Rieky pred rodinný-
mi domami č. 192 až 195 na ulici Pod 
lesom je zo strany Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku hotové. V 
spolupráci s obcou, ktorá zabezpečila 
200 ton lomového kameňa, bol spev-
nený cca 70 m úsek. Tieto práce sú-
visia s rekonštrukciou cesty na ulici 
Pod lesom z dôvodu chronológie prác. 
Obec však ešte uvažuje o stabilizácii 
tohto lomového kameňa, aby nedošlo 
k jeho odplaveniu pri prvej povodni.

70 M BREHU RIEKY 
SPEVNENÝCH



3

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ 
KOMUNIKÁCIE NA ULICI POD 
LESOM ŠTARTUJE V JÚLI

...DOVIDENIA MILÁ ŠKÔLKA ...

22. mája sa uskutočnilo otváranie po-
núk na výber dodávateľa na rekon-
štrukciu miestnej komunikácie na 
ulici Pod lesom.

Na výber dodávateľa bola menovaná 
odborná komisia, ktorá konštatovala 
podľa splnených kritérií zákona o ve-
rejnom obstarávaní, najlepšiu ponu-
ku od spoločnosti Inžinierske stavby, 
a.s. Košice v hodnote 311 tisíc eur a 
odporučila obci uzatvoriť s touto fir-
mou zmluvu o dielo. Predpokladaný 
začiatok prác a odovzdanie staveniska 
je naplánované v polovici mesiaca júl, 
stavebné povolenie bolo uverejnené 
na vývesnej tabuli obce ako verejná 
vyhláška od 14. júna a nadobudlo prá-
voplatnosť. Rekonštrukcia komuniká-
cie na ulici Pod lesom by mala trvať 
dva mesiace s prihliadnutím na ne-
priaznivé počasie, a teda odovzdanie 

miestnej komunikácie je plánované 
najneskôr do konca septembra. „Pre 
obec je to obrovská záťaž, pretože sme 
vzali najväčší úver, a to vo výške 220 
000 eur, nakoľko nemáme inú mož-
nosť ako túto rekonštrukciu financo-
vať. Tiež som v obecnom rozhlase vy-
zval tých občanov, ktorí majú nejaké 
pripomienky k tejto rekonštrukcii, aby 
prišli na obecný úrad. O tomto úvere a 
rekonštrukcii sa už rozprávalo niekoľ-
kokrát, konali sa aj verejné schôdze, s 
tým, že v pomere k celkovému obyva-
teľstvu obce prišiel malý počet oby-
vateľov.  Vo voľbách však ľudia dali 
mandát niekoľkými stovkami hlasov 
poslancom, ktorí teraz majú právo o 
tom rozhodnúť. Ak však chceme re-
konštruovať túto cestu, tak z vlast-
ných peňazí to nie je možné,“ uvádza 
starosta obce.

Aj tieto posledné mesiace sme pokra-
čovali v aktivitách, ktoré sme mali 
naplánované a pripravené.

Deň matiek sme spríjemnili slovom, 
spevom aj krátkou scénkou, ktorou 
sme okrem iného chceli poukázať na 
to, ako je skvelé,  keď je v „chotári“ 
inštitúcia, ktorú môžu rodičia vyu-
žiť, keď potrebujú. Ale samozrejme, 
je to vzájomné.  Ratolesti boli odme-
nené sladkou pozornosťou a mamin-
ky milým darčekom. Farebný týždeň 
sa niesol v znamení zábavy a výletov. 
Pondelok patril modrej farbe. V tento 
deň si deti zašportovali a zasúťažili na 
školskom dvore. V utorok bol žltý deň. 
Deti absolvovali výlet do voľnej  prí-
rody. V stredu – červený deň – sme sa 
vybrali na exkurziu do Spišskej Starej 
Vsi, kde sme navštívili  hasičov. Bolo to 
skvelé už aj preto, lebo sme cestovali 
autobusom. Niektoré detičky cestovali 
prvýkrát. Vo štvrtok prevládala zelená 

farba. Tento deň sa niesol v téme „Ne-
maj strach zo psa“. A nakoniec, piatok 
patril bielej farbe. Deň detí sme oslá-
vili spoločne aj so školou. Začali sme 
povzbudzovaním našich predškolá-
kov  v maskách,  pri súťažení v behu 
o „Putovný pohár starostu obce“. Na-
sledoval karneval a deťúrence pred-
viedli svoje masky okoloidúcim. Ako 
hlavný bod dňa bolo divadielko v  ZŠ  
s predstavením Janko Hráško a slad-
ká odmena od pána starostu. Uvítania 
detí do života v obci sa opäť zúčast-
nili všetky detičky a pripravili si pre 
najmenších krátky program v kul-
túrnom dome. Školský rok 2017/2018 
sme zakončili spoločnou grilovačkou v 
priestoroch našej jedálne, kvôli zlému 
počasiu, kde sme sa rozlúčili s našimi 
predškolákmi. 
 
Veľmi pekne ďakujeme  rodičom za 
kvetinové dary, ktoré nám vyčari-
li úsmev na tvári. Prajeme všetkým 
krásne prázdniny a tešíme sa na všet-
ky deti v septembri. A hlavne, dávajte 
na seba pozor. 

Kolektív MŠ

Rada by som sa poďakovala kolektívu MŠ za ich prácu a starostlivosť o 
našich najmenších. Pani vedúcej za nové jedlá, ktoré plánovala a my  sme 
tak mohli ochutnať niečo netradičné. Tete kuchárke za to, že sa nezľakla 
nového a s ochotou nám všetko navarila a naservírovala. Pani uprato-
vačke za udržiavanie ukážkového poriadku. Patrí Vám veľké ĎAKUJEM.

Riaditeľka MŠ

Obec Matiašovce zabezpečila vypra-
tanie areálu starej fary, ktorý bol ná-
sledne zarovnaný makadamom, čo 
vytvorilo možnosť parkovania. „Rím-
skokatolícka cirkev, farnosť Matia-
šovce plánuje z tohto areálu vytvo-
riť menšie námestie s parkovacími 
miestami, ktoré sú potrebné najmä pri 
udalostiach ako svadby a podobne. Ná-
vrhy, ako by tento areál mohol vyzerať 
už máme, musíme sa však zhodnúť na 
finálnej podobe, a čo je najdôležitejšie, 
požiadať farníkov o milodary na rea-
lizáciu projektu, “tvrdí starosta obce, 
Mgr. Marián Štefaňák. Avšak prioritou 
ostáva dokončenie prác na kostole.

AREÁL STAREJ FARY 
PLÁNUJE ZMENU

Obec Matiašovce sa stala úspeš-
ným žiadateľom o dotáciu v projekte 
„Úprava brehov Rackovho potoka“ z 
rozpočtu Ministerstva životného pro-
stredia SR v Programe obnovy dedi-
ny vo výške 5000 eur. Obec bude re-
alizáciu projektu na ulici Pod lesom 
uskutočňovať šetrným spôsobom k 
prírode, kde sa do brehov potoka osa-
dia gabiónové koše plnené prírodným 
kamenivom, následkom čoho dôjde k 
spevneniu jeho brehov a zabráneniu 
vytekania vody z potoka. Realizáciu 
uskutoční na základe zmluvy, podpí-
sanej 23. mája, spoločnosť EKOSPOL 
RECYCLING, s.r.o. Tento projekt bude 
realizovaný súbežne s rekonštrukciou 
cesty na ulici Pod lesom, pretože s ňou 
súvisí.

ÚPRAVA BREHU 
RACKOVHO POTOKA

Aj tento rok si obec uctila mamičky pri 
príležitosti významného dňa, ktorým 
je Deň Matiek. Tento deň sa v obci slá-
vil týždeň skôr, a to v nedeľu, 6. mája, 
v miestnom kultúrnom dome.  Milý 
program si pripravili žiaci Materskej 
a Základnej školy, po ktorom si všetci 
zúčastnení mohli zaspievať pri  ľudo-
vej hudbe.

DEŇ MATIEK
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Vážení občania, v mojom príspevku 
Vás chcem oboznámiť, čo všetko naši 
žiaci zažili v poslednom štvrťroku 
školského roka 2017/2018, od apríla 
do konca júna.

V Svetový deň zdravia sme sa veno-
vali zdravému životnému štýlu. Deti 
jedli ovocie a zeleninu, pili mlieko a  
súťažili v pretláčaní rúk. Prvenstvo z 
dievčat si vybojovala Diana Grivalská, 
z chlapcov Ján Rušin. Na Deň Zeme 
sme vyčistili okolie školy a ihrisko. Pri 
tejto príležitosti sme pripravili ďalší 
farebný deň – Hnedý deň. Venovali 
sme sa pôde. Uskutočnili sme Zápis do 
1. ročníka pre školský rok 2018/2019. 
Našimi budúcimi prváčikmi sa stanú 
traja chlapci - Miloško  Furcoň, Janko 
Grigľak a Milanko Pompa. 
Mesiac máj sme začali Žltým dňom. 
Na Deň Slnka sme žiakov oboznámi-
li s pravidlami bezpečného správania 
sa v lete pri pohybe vonku. Mamičky 
sme potešili kultúrnym programom 
pri príležitosti ich sviatku Dňa matiek.
Žiaci 4. ročníka si overili svoje vedo-
mosti v testovaní KOMPARO. Bola to 
predpríprava na testovanie, ktoré ich 
čaká v 5. ročníku „naostro“. Usku-
točnili sme ďalší ročník aktivity pri 
príležitosti Svetového dňa pohybom 
k zdraviu. Žiaci spolu s rodičmi sú-
ťažili v behu. Najúspešnejšia dvojica 
rodič a dieťa bola Sabínka Gurovičo-
vá s oteckom Štefanom. Zapojili sme 
sa aj do celoslovenskej aktivity „Do 
školy na bicykli“. Zo súťaže „Šikov-
né veveričky“ v Spišských Hanušov-
ciach priniesli žiaci Viktória Režnická, 
Lukáš Zamkovský (3. roč.) , Daniela 
Rušinová, Mário Gallik (4. roč.). so 
sebou „bronz“. V súťaži „Slovenčina 
moja“, ktorú sme zorganizovali už po 
14-krát, sme privítali hostí zo štyroch  
zamagurských škôl. Žiačka Dianka 
Grivalská získala 2. miesto a Danielka 
Rušinová 3. miesto. Do súťaže Mate-
matický klokan sa zapojilo 21 žiakov 
z celej školy. Úspešnou riešiteľkou a 

zároveň šampiónkou školy sa stala 
Dianka Grivalská. Máj sme ukončili 
školským výletom. Najprv sme si po-
zreli rozprávku Modrý vták na Kež-
marskom hrade a vo Veľkej Lomnici 
sme navštívili  kontaktnú ZOO.
Mesiac jún sa začal Medzinárodným 
dňom detí. Pre našich žiakov sme pri-
pravili športovú súťaž „Beh o putovný 
pohár starostu obce“. Získal ho Dárius 
Michal Mačura (2. roč.). Po jej skon-
čení sme si oddýchli s  Divadlom POR-
TÁL z Prešova pri rozprávke O Jankovi 
Hraškovi. Pokračovali sme vo vzdelá-

vaní žiakov vo finančnej gramotnosti s 
odborníčkou pani Ingrid Gurovičovou 
(PARTNERS GROUP SK). V spolupráci 
so starostom obce sme zorganizova-
li 6. ročník futbalového turnaja troch 
škôl O putovný pohár starostu obce 
Matiašovce. Naši žiaci sa umiestnili na 
2. mieste. Mário Gallik získal 1 z trofejí 
pre najlepšieho strelca. Na Deň kvetov 
sme pripravili posledný z farebných 
dní – Pestrý letný deň. Venovali sme 
sa liečivým a jedovatým rastlinám. 
V posledný týždeň školského roka sme 
uskutočnili Školskú športovú olympi-
ádu. Žiakom sme pripravili 7 disciplín. 
Najúspešnejším športovcom sa stal 
Mário Gallik, športovkyňou Daniela 
Rušinová. Ďalej to bol Futbalový tur-
naj bývalých žiakov Základnej ško-
ly v Matiašovciach.  Zavítali k nám 
títo chlapci – Matúš Pompa, Tomáš 
Pompa, Nikolas Pisarčík, Lukáš Kost-

ka, Juraj Zibura, Damián Gurovič, 
Timotej Varga, Dávid Rušin, Tomáš 
Kuchta a jedno dievča Kristína Bol-
carovičová. Rozhodcom bol Ján Se-
mančík ml., ten však nebol náš žiak, 
ale prišiel na „výpomoc“. Najlepším 
strelcom sa stal Tomáš Kuchta, naj-
lepším brankárom Nikolas Pisar-
čík. Po futbale sme si oddýchli s 
bábkovým divadielkom LIENKA, kto-
ré deťom ukázalo, ako možno zahnať 
nudu a hrať sa aj  bez bitiek. V stredu 
v spolupráci s rodičovskou radou sme 
pripravili pre žiakov a rodičov grilo-
vačku. Vo štvrtok sme besedovali s 
pánom Andrejom Kuchtom o ochra-
ne prírody. Potom naše kroky viedli k 
pánovi Jánovi Rušinovi na jeho malú, 
veľmi peknú „farmu“ rôznorodých 
domácich zvierat. Putovanie sme za-
končili ochutnávkou zmrzliny s pani 
Jarkou Gancarčíkovou. Všetkým me-
novaným veľmi pekne ďakujeme, že 
nám venovali svoj čas. Piatok bol pre 
deti slávnostný, koncoročný. Rozlú-
čili sme sa so žiakmi štvrtákmi, ktorí 
budú pokračovať vo vzdelávaní v  ZŠ 
v Spišskej Starej Vsi. Rozdali sme veľa 
knižných ocenení, vecných cien, dip-
lomov a pochvalných uznaní. Diplom 
za prvé miesto v zbere papiera získal 
Lukáš Zamkovský, 2. Sandra Galli-
ková, 3. bratia Rušinovci. Pochvalné 
uznanie získali -  Daniela Rušinová, 
Diana Grivalská, Barbora Gurovičová, 
Ján Rušin, Viktória Režnická, Mária 
Režnická, Chiara Čarnogurská, Slávka 
Pisarčíková a Sabína Gurovičová. 

Prajeme žiakom 4. ročníka, ktorí od 
nás odchádzajú, aby sa im v novej ško-
le darilo a robili svojej pôvodnej škole 
česť. A všetkým žiakom pekné slneč-
né prázdniny. Podrobné informácie 
zo života školy s obrazovou prílohou 
si môžete pozrieť na webovej stránke 
školy zsmatiasovce.edupage.org.

PaedDr. Elena Galovičová, 
riaditeľka školy

19. júna sa v našej obci uskutočnil 
Futbalový turnaj základných škôl Za-
maguria, na ktorom sa stretli tímy z 
Matiašoviec, Spišských Hanušoviec 
a Veľkej Frankovej. Mladí futbalisti 
z Matiašoviec obsadili krásne druhé 
miesto a najlepšími strelcami sa sta-

FUTBALOVÝ TURNAJ 
O PUTOVNÝ POHÁR

li Matiašovčania a to dvojičky Jožko a 
Martin Soľusovci (ZŠ Sp. Hanušovce), 
ktorí strelili zhodne po päť gólov a 
Mário Gallik (ZŠ Matiašovce). Úspeš-
ným futbalistom gratulujeme!

Konečné umiestnenie:
1. Spišské Hanušovce
2. Matiašovce
3. Veľká Franková


