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Ministerstvo vnútra Slovenskej re-
publiky, prostredníctvom Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru SR, 
zverejnilo zoznam úspešných žiada-
teľov o dotácie pre rekonštrukcie a 
údržbu hasičských zbrojníc. Naša obec 
dostane 30.000,00 € na prestavbu a 
stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 
na ulici Pod lesom. Medzi zamagur-
skými obcami sú aj Spišské Hanušov-
ce, Osturňa, Spišská Stará Ves, Veľká 
Lesná či Veľký Lipník.  Týmto krokom 
veríme, že zlepšíme bezpečnosť v na-
šom Zamagurí.

Na stránkach občasníka Naše Matia-
šovce sme už priniesli informáciu o 
novom hniezde v obci, ktoré osídlila 
rodinka bocianov. Toto leto došlo ku 
kurióznej situácii, kedy už tejto rodin-
ke nestačilo jedno hniezdo, z dôvodu 
veľkého počtu mláďat. Bocian si tak v 
blízkosti hniezda vytvoril nové, odkiaľ 
mohol pozorovať matku a mláďatá. 
Podľa slov ochranárov, predstavovalo 
nové hniezdo len dočasný príbytok na 
prežitie otca. Nové hniezdo však bolo 
v septembri odstránené nakoľko zne-
čisťovalo majetok občanov a ohrozo-
valo distribúciu elektrickej energie.

V hornej budove Základnej školy, v 
ktorej sa momentálne nachádza ria-
diteľňa, sklad učebných pomôcok, 
počítačová miestnosť a sociálne za-
riadenie, bola dokončená údržba a 
oprava ústredného kúrenia v hodnote 
5853,60 eur. Nevyhnutné opravy pod-
stúpila aj elektroinštalácia nachádza-
júca sa v týchto priestoroch, taktiež sa 
priestory nanovo vymaľovali, čo obec 
stálo 1400 eur. Na základe týchto ak-
tivít sú obidve budovy Základnej ško-
ly plne vykurované prostredníctvom 
úsporných plynových kotlov, čo skva-
litní prácu zamestnancov a pobyt žia-
kov v týchto priestoroch.

SKVELÁ SPRÁVA 
PRE NAŠU OBEC

DVE HNIEZDA BOCIANA

OPRAVA ÚSTREDNÉHO 
KÚRENIA DOKONČENÁ

DNI OBCE MATIAŠOVCE
Dni obce Matiašovce, ktoré sa konali v dňoch 17. a 19. augusta 2018, sa tešili 
hojnej účasti nielen obyvateľov Matiašoviec. Program podujatia tak navštívili 
aj Zamagurčania z okolitých dedín, ktorí si nenechali ujsť pestrý program. 
Obec na toto podujatie získala prostriedky z Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) vo výške 1000 €, taktiež akciu podporili sponzori – Ekospol Re-
cycling, Zastrova, a.s., Brantner Poprad, Ján Gorlický, Ján Kostka, Stavebniny 
Ján Furcoň, PZ Gojnica, Jozef Gurecka, Ondrej Matoniak a Jozef Rušin, vďaka 
ktorým obec získala prostriedky vo výške ďalších 1000 €. „Obec financovala 
slávnosť sumou 457 €, a to spoluúčasť projektu z PSK a na nákup potrebných 
surovín na prípravu a podávanie guľášu, ďalej na nákup diplomov či medai-
lí. Všetkým sponzorom ďakujeme za podporu a členom DHZ za dohľad nad 
bezpečnosťou,“ dodáva starosta obce.
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JEDNOU VETOU 
• Obci Matiašovce, ktorá získa-

la dotáciu v projekte „Úprava 
brehov Rackovho potoka“ z 
rozpočtu Ministerstva život-
ného prostredia SR v Programe 
obnovy dediny vo výške 5000 
eur, bola predĺžená zmluva o 
dielo do polovice mesiaca ok-
tóber z dôvodu termínu reali-
zácie, nakoľko pri tejto úprave 
nadviaže na novovybudovaný 
mostný objekt, ktorý je súčas-
ťou miestnej komunikácie na 
ulici Pod lesom.  

• Na verejnej schôdzi na ulici 
Potok z dňa 17. augusta vzišla 
dohoda o údržbe vodovodu v 

úseku od starého vodojemu po 
križovatku, na ktorú získala 
obec dotáciu vo výške 13 500 
eur bez povinnej spoluúčasti 
obce. 

• Na Nočnej hasičskej súťaži, 
ktorá sa konala v rámci podu-
jatia Dni obce Matiašovce, 
sa zúčastnil rekordný počet 
mužstiev v histórii tejto súťaže, 
kedy do Matiašoviec dorazilo 27 
hasičských tímov.  

• Obec Matiašovce získala dotáciu 
vo výške 1000 eur na obno-
vu knižného fondu v miestnej 
knižnici, ktorá sa tak rozrást-

la o 129 nových kníh rôznych 
žánrov. 

• Futbalové mužstvo mužov – 
Mladosť Matiašovce, ktoré 
ukončilo  minulú sezónu v 8. 
lige na predposlednom 7. mies-
te, po veľkom otázniku a zmene 
na funkcionárskej stoličke, 
nastúpilo do novej sezóny.  

• Matiašovce sa môžu pochvá-
liť po niekoľkých desaťročiach 
nárastom obyvateľstva nad 
hranicou 800 občanov!

MATERSKÁ ŠKOLA 
SA ROZRÁSTLA
Materskú školu od septembra 2018 tvoria dve 
triedy s celkovým počtom žiakov 36. Na základe 
navýšenia počtu detí a rozšírenia materskej školy 
obec pristúpila k prijatiu dvoch nových učiteliek, 
taktiež sa kolektív rozrástol o kuchárku a upra-
tovačku. „Vytvorili sme 4 pracovné miesta. Na 
týchto nových zamestnancov obec získala dotácie 
na mzdy, čím sa ušetria obecné prostriedky, pre-
tože financovanie škôlky bude zabezpečené až od 
1. januára 2019. Čiže mesiace od septembra do de-
cembra bude obec financovať z vlastného rozpoč-
tu. Ale vďaka dotácii z úradu práce, náklady budú 
ponížené na 95%. Spoluúčasť obce bude iba 5%,“ 
uvádza starosta. 

Obec taktiež plánuje rekonštrukciu, nakoľko si 
priestory vyžadujú rozsiahle zásahy. „Čo nás trápi 
je kuchyňa, je potrebné ju zrekonštruovať, ale aj 
strechu, areál, pieskoviská, hračky... Je toho na-
ozaj veľa, čo je potrebné urobiť. Hlavnou priori-
tou je však kuchyňa, pretože zdravé jedlo sa dá 
pripraviť len v zdravom priestore. V kuchyni je 
stiesnený priestor, taktiež chýba vybavenie, na-
koľko budeme mať zvýšený počet stravníkov, cca 
75. Tým však, že materská škola má v súčasnosti 
dve kuchárky, je možný nárast stravníkov, napr. 
dôchodcov, ale aj iných občanov, ak by mali takú 
požiadavku, dokonca aj so zabezpečením rozvozu 
priamo domov,“ uzatvára starosta

FUTBALOVÝ TURNAJ MATIAŠOVIEC SLOVENSKA
V sobotu, 11. augusta 2018, sa v Liptovských Matiašovciach 
uskutočnil v poradí 3. ročník Futbalového turnaja Matiašo-
viec Slovenska. Program sa začal v Kultúrnom dome priví-
taním hostí zo Zamaguria a Zemplína, po ktorom sa všetci 
zúčastnení stretli a pomodlili aj v zrekonštruovanom far-
skom kostole sv. Ladislava. Po tom nasledovalo požehna-
nie ihriska a kríža v blízkosti ihriska na Novej ulici. Víťazmi 
3. Futbalového turnaja Matiašoviec Slovenska sa stali do-
máci futbalisti, na druhom mieste sa umiestnili futbalisti 
z našej obce  a na treťom mieste sa umiestnili futbalisti 
z obce Ondavské Matiašovce. Všetky tímy ocenil starosta 
Ján Jaňák pohármi a diplomami. Po odohraní futbalových 
zápasov starostovia obcí zasadili pri ihrisku stromčeky - 

jedličky, ktoré budú pripomínať stretnutie všetkých obcí 
Matiašoviec Slovenska. Všetkých Matiašovčanov potešila a 
zabavila folklórna skupina Kazarinka z Ondavských Ma-
tiašoviec. Tento ročník uzatvoril prvú etapu priateľských 
a športových stretnutí všetkých troch obcí. „Všetci Matia-
šovčania veria, že sa týmto odštartuje dlhodobá spoluprá-
ca a priateľstvo medzi obcami, ktoré spája rovnaký názov. 
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí 
sa zúčastnili futbalového turnaja a osobitné poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa pričinili k úspešnému priebehu 
športového podujatia. Teší nás, že oproti minulému roku 
sa počet záujemcov o toto podujatie zvýšil,“ uzatvára sta-
rosta obce.

VITAJTE ŠKÔLKARI
Brány materskej školy sme otvorili 3. septembra a deti sme pri-
vítali  vo vynovených priestoroch. Máme veľkú radosť z toho, že 
v spolupráci s Obecným úradom a rodičmi, sme mohli  pripraviť 
pre našich najmenších novú triedu.

Od septembra sa o deti stará – v triede Včielok – p. riaditeľka 
Bc. Karina Graindová, pani učiteľka Martina Mamrillová,  pani 
učiteľka Mgr. Veronika Borovská a pani učiteľka Bc. Vanesa Ba-
biaková sa venujú deťom v triede Lienok. Jedlo nám plánuje pani 
vedúca Mária Galliková, navarí nám pani Terézia Weberová a 
nová posila Martina Bolcarovičová. Čistotu a poriadok nám za-
bezpečuje pani  Anna Matonoková.
Školský rok sme otvorili s počtom 36 zapísaných detí. Z toho je 
18 dievčat a 18 chlapcov. K „ matiašovským“ deťom pribudli aj 
deti so Spišskej Starej Vsi a zo Zálesia. Do prvého ročníka pripra-
vujeme 10 predškolákov. ,Ako to už začiatkom septembra býva, 
boli aj slzičky, ale nie žiadne „krokodílie“. Deti sú veľmi milé a 
je úplne normálne, že sú smutné po dvoch mesiacoch prázdnin 
(kto by nebol :)). Detičky majú dobrý apetít, vidno, že sa mamky 
o nich pekne starajú. Preto aj my naďalej  skúšame nové jedlá, 
aby detičky mali bohatý jedálny lístok.

Týždenne plánujeme aktivity podľa školského vzdelávacieho 
programu „Zvedavé Slniečka“,  o ktorých sú naši rodičia pra-
videlne informovaní. Najbližšie sa uvidíme v sále Kultúrneho 
domu pri akadémii pri príležitosti  - Október – Mesiac úcty k 
starším. 
Prajem nám všetkým úspešný  školský rok. Nech sme hlavne 
všetci zdraví!

Bc. Karina Graindová, 
riaditeľka Materskej školy

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Nový školský rok 2018/2019 sme sláv-
nostne otvorili 3. septembra 2018 v 
dolnej budove školy. Zvlášť srdečne 
sme privítali prváčikov s ich mam-
kami. Medzi našich nových žiakov 
patria traja chlapci (Miloško Furcoň, 
Janko Grigľák, Mi-
lanko Pompa) a jed-
no dievča (Tamarka 
Čupková).  Venovali 
sme im viacero dar-
čekov, aby k nám 
„opäť prišli“. Sestry 
Režnické, Viktorka a 
Maruška, predniesli 
prítomným vese-
lé básničky o škole. 
Pán starosta, Mgr. 
Marián Štefaňák, 
ktorý sa tiež zúčast-
nil na otvorení roka, 
na konci stretnutia 
poprial žiakom, aby 
sa im v novom škol-
skom roku darilo.
V školskom roku 2018/2019 navštevu-
je Základnú školu  v Matiašovciach 26 
žiakov. V 1.ročníku sú 4 žiaci (3ch, 1d), 
v 2. ročníku je 9 žiakov (4ch, 5d), v 3. 
ročníku je tiež  9 žiakov (4ch, 5d)  a v 
4. ročníku sú 4 žiaci (2ch, 2d).  Učia sa 
v dvoch triedach. V I. triede sú žiaci 1. 
a 2. ročníka (13 žiakov),  II. trieda je 
vyhradená  pre 3. a 4. ročník ( 13 žia-
kov). Riaditeľkou školy je PaedDr. Ele-
na Galovičová, ktorá je zároveň tried-
nou učiteľkou v II. triede. V I. triede 

je triednou učiteľkou Mgr. Júlia Kost-
ková. Náboženskú  výchovu vyučuje 
v obidvoch triedach pán farár Eugen 
Ďubek a  Mgr. Štefánia Jankelová vy-
učuje v I. aj II. triede spolu 10 hodín ( 
MAT, TEV, PDA, VYV).

V ŠKD je prihlásených 21 žiakov. Za 
ŠKD zodpovedá pani vychovávateľka 
Mgr. Štefánia Jankelová. Nepedago-
gickou zamestnankyňou školy je pani 
Marcela Marhefková, ktorá pracuje na 
poste upratovačky. Základná škola v 
Matiašovciach je bez právnej subjekti-
vity. Jej zriaďovateľom je Obec Matia-
šovce. Štatutárnym zástupcom školy 
je starosta obce.

Hneď na začiatku školského roka sme 

žiakom pripravili 3. ročník aktivity 
pod názvom Školská míľa. Uskutočnili 
sme turistickú vychádzku smerom na 
Zálesie. Touto aktivitou plníme náš 
ŠkVP a tiež aj jednu z úloh, ktorá nám 
vyplýva z Národného akčného plánu 

prevencie obezity na 
roky 2015 – 2025.
Taktiež sme nezabudli 
na Európsky deň ja-
zykov. Tentoraz sme 
sa venovali nemčine. 
Pani učiteľka Janke-
lová pripravila krátku 
prezentáciu o Nemec-
ku. Pani riaditeľka sa 
žiakom predstavila 
v nemeckom jazyku. 
Naučila ich tiež  vy-
čítanku a pesničku 
Všetky moje kačky. 
Deti pri speve znázor-
ňovali obsah piesne a 
pani učiteľka Kostková 
ich sprevádzala hrou 

na hudobnom nástroji - varhanoch. 
Nakoniec sme si túto pieseň zaspievali 
zborovo. Cieľom aktivity bolo podnie-
tiť u žiakov záujem o učenie sa cudzích 
jazykov, aby sa mohli v zahraničí bez 
problémov dorozumieť.

Všetkým žiakom prajeme úspešný 
štart do nového školského roka.

PaedDr. Elena Galovičová
riaditeľka školy
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MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE 
NA ULICI POD LESOM
Dňa 26. júla bolo odovzdané stavenisko 
zhotoviteľovi - Inžinierske stavby Koši-
ce, a.s. v spolupráci so subdodávateľom 
BAPAS s.r.o. zo Spišskej Belej. Až dňa 15. 
augusta začali prvé práce na stavenisku 
(frézovanie asfaltu). Práce budú prebiehať 
od križovatky do obce Zálesie až po rodin-
ný dom č. 192 v hodnote 286 tis. eur. Mo-
mentálne prebiehajú stavebné práce, kto-
ré však sprevádzajú rôzne nepríjemnosti 
spojené s požiadavkami občanov. Preto sa 
chceme vyjadriť k tejto téme. 

V decembri 2017 sa konala prvá verejná 
schôdza za účasti 30 obyvateľov z celej 
obce. Témou schôdze bola aj otázka, či sa 
bude rekonštruovať MK na ulici Pod lesom. 
Na jar sa uskutočnila druhá verejná schô-
dza, na ktorej sa rozprávalo o tom, akým 
štýlom by sa rekonštrukcia mala realizo-
vať, nakoľko ju zastupiteľstvo odsúhlasilo 
s prednesením rôznych požiadaviek. Tejto 
schôdze sa zúčastnilo opäť len okolo 30 
ľudí, ale väčšina už bola z ulice Pod lesom, 
aj napriek tomu, že na ulici je 64 obýva-
ných domov. Na tejto schôdzi však okrem 
jedného občana, ktorý sa aktívne zaujímal 
o detaily rekonštrukcie, nepadli žiadne 
otázky a pripomienky. Medzitým sa pri-
pravovali podklady (výškopis a polohopis, 
fotodokumentácia, pozemkové vysporia-
danie, ponuky bánk a pod), k zasadnutiu 
zastupiteľstva, kde sa už predniesli takmer 
hotové detaily projektu za účasti iba 9 ob-
čanov z celej obce. 

Prvotný návrh prác bol taký, aby bola ces-
ta naklonená v smere terénu, teda na tú 
stranu, kde sú domy pod úrovňou cesty, 
aby voda „pretekala“ cez cestu a vsiaka-
la do pozemkov pod cestou. Ak by sme to 
však realizovali podľa tohto návrhu, boli 
by nespokojní tí občania, ktorí majú rodin-
né domy pod cestou, pretože by im všetka 
voda stekala priamo do dvorov a zároveň 
cesta by bola poškodzovaná vodnou a zim-
nou eróziou. Vzhľadom k tomu, že nemáme 
vybudovanú kanalizáciu, chýba priekopa a 
väčšina domov je situovaných na východnej 
strane od cesty, sa určilo, že z východnej 
strany cesty bude daný žľab na odvádzanie 
dažďovej vody z prejazdov a dvorov, ale aj 
stavieb. Z tohto dôvodu projektant navrhol, 
aby bola cesta naklonená opačne, aby voda, 
ktorá bude pritekať k ceste, odchádzala 
pomocou žľabov situovaných na východnej 
strane cesty do recipienta (potokov a Rie-
ky) v miestach, kde to bude možné a záro-
veň aby táto voda neškodila nikomu.
V projekte, ako aj v geodetickom zameraní 
je zaznačená nadmorská výška každej do-
mácnosti, resp. dvora či stavby v blízkosti 
MK. Cesta je navrhnutá v stredovej nivelete 
t.j. výške a sklone, to znamená, že je na-
vrhnutá tak, aby neškodila čo najväčšiemu 
počtu rodinných domov a dvorov pripo-
jených k ceste po obidvoch stranách MK. 

To znamená, že približne 57 domácností 
bude mať výjazd nezmenený a zvyšných 
7 resp. max. 10 vyvýšený alebo znížený. 
Avšak, projekt na „papieri“ je jedna vec, 
ale samotná realizácia druhá. Je potrebné 
si uvedomiť, že cesta má slúžiť všetkým, 
nie len jednému konkrétnemu občanovi. 
Okrem 64 napojených rodinných domov na 
ulicu je ďalších 30, ktoré sa k tomuto na-
pojeniu postupne pridá. Každý si teda musí 
uvedomiť, že ak má teraz vhodný vjazd do 
svojho dvora, tak aj susedia oproti cez ces-
tu budú mať primeraný vjazd. Ale ak niekto 
požaduje dvihnutie alebo zníženie cesty, 
aby mal ideálny vjazd, tak aj susedov na 
druhej strane čaká rovnaké dvihnutie ale-
bo zníženie. Rekonštrukcia bola navrhnutá 
okrem technických noriem, aj na základe 
požiadaviek občanov, ktoré obec zbierala v 
posledných rokoch, hlavne počas povod-
ní. Obec taktiež zaslala 62 listov na pod-
net poslancov zastupiteľstva, ktoré vyzvali 
všetkých majiteľov voľných stavebných 
pozemkov na tejto ulici o súčinnosť pri 
zriadení vodovodných, elektrických a ply-
nových prípojok ešte pred stavebnými prá-
cami. Snaha riešiť inžinierske siete bola iba 
v troch prípadoch.

Mrzí nás, že až teraz počuť zo strany zopár 
občanov kritiku a komentáre, ktoré však 
mali zaznieť na verejných schôdzach, nie v 
priebehu prác. V odôvodnených prípadoch 
sa snažíme aj počas výstavby pristupovať 
ku drobným zmenám, aby bola čo naj-
väčšia spokojnosť. MK je určená prevažne 
obyvateľom ulice Pod lesom, a taktiež, je 
financovaná z úveru a z financií, ktoré obec 
šetrila počas dvoch rokov. Z tohto dôvo-
du žiadame občanov, aby nepoškodzovali 
čerstvo vykonané práce svojim konaním 
a prosíme, aby si vyhotovili provizórne 
nájazdy do dvorov. Táto požiadavka, žiaľ, 
vyplýva zo súčasnej situácie podchytenej 
fotodokumentáciou zhotoviteľa, kedy bolo 
zistené poškodenie novovybudovaných 
žľabov či obrubníkov nerešpektovaním 
zákazu prejazdu po nich jeden deň po vy-
budovaní, ktoré bude potrebné už aj opra-
vovať.

Úprimne žiadame občanov, aby sa ne-
zdržiavali na stavenisku, aby nedošlo k 
nechcenému úrazu v blízkosti stavebných 
strojov a tiež žiadame, aby nechali staveb-
níkov plynule a pokojne pracovať. Je po-
trebné si uvedomiť, že táto stavba je mi-
moriadne náročná, pretože v každom dvore 
sa niečo deje a nikto nechce byť obmedzo-
vaní, ale táto stavba sa bez obmedzení a 
kompromisov zo všetkých strán realizovať 
nedá. Ak budeme trošku zhovievavejší voči 
sebe a trpezlivejší k stavebným prácam, 
tak sa ani nenazdáme a budeme užívať 
novú cestu s radosťou a spokojnosťou.

Narodenia:
Johana Zajoncová, Michal Urbanec

Úmrtia: 0

Jubilanti:
Margita Čarnogurská, Cyril Ovšonka, 
Ján Rušin, František Želonka,
Anton Bolcarovič

V sobotu, 30. júna, sa v obci Matiašov-
ce konal už 2. ročník pálenia Jánskych 
ohňov pri amfiteátri na Južnej ulici. 
Akcia, ktorá niesla názov Sobotky, sa 
vďaka priaznivému počasiu, hojnej 
účasti a predovšetkým pomoci dob-
rovoľných hasičov pri jej organizácii 
vydarila.

Obec Matiašovce zrealizovala nový 
prieskum trhu zameraný na pluho-
vanie obce a zimnú údržbu miestnych 
komunikácií. Zo štyroch oslovených 
firiem, z toho tri z našej obce a jedna 
zo Zálesia, sa do súťaže však zapoji-
la iba jedna, a to pôvodný dodávateľ 
tejto služby. Paradoxom výsledku ve-
rejného obstarávania je zvýšenie ceny 
za pluhovanie oproti minulému roku. 

ŠTATISTIKA

JÁNSKE OHNE 

ZIMNÁ ÚDRŽBA OBCE 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
PRE VOĽBY STAROSTU OBCE MATIAŠOVCE

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
V MATIAŠOVCIACH

1. Ľuboš Kuchta, Mgr., 49 r.,
 vodič-administratívny pracovník, nezávislý kandidát

2. Marián Štefaňák, Mgr., 33 r.,
 starosta obce, SMER - sociálna demokracia

1. Eva Bolcarovičová, 28 r., 
 živnostníčka, MOST - Híd

2. František Gallik, 36 r.,
 živnostník, SMER - sociálna demokracia

3. Ján Gancarčík, 48 r.,
 vodič autobusu, SMER - sociálna demokracia

4. Marián Kolodzej, 37 r.,
 živnostník, SMER - sociálna demokracia

5. Martin Kuchta, 30 r.,
 živnostník, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

6. Peter Lach, 39 r.,
 živnostník, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

7. Anton Lopata, 33 r.,
 živnostník, MOST - Híd

8. Martin Marhefka, 35 r.,
 živnostník, Slovenská národná strana

9. Ján Tulušák, 28 r.,
 živnostník, SMER - sociálna demokracia

10. Ján Zajonc, 37 r.,
 živnostník, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

REKONŠTRUKCIA


