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sme na začiatku kalendárneho roka 
2019, preto Vám chceme úprimne 
zaželať zdravie, Božie požehnanie, 
šťastie, lásku, porozumenie, úsmev na 
tvári a radosť zo svojich blízkych. To-
uto cestou chcem vo svojom mene, ale 
aj v mene novozvolených poslancov, 
poďakovať za účasť, ako aj podporu 
v nedávnych komunálnych voľbách. 
Poslancom, ktorí vykonávali svoju 
funkciu v rokoch 2014-2018 chcem aj 
v mene svojom a aj v mene zamest-
nancov obce, poďakovať za akúkoľvek 
pomoc pri fungovaní obce. 
Novozvolení predstavitelia obce sa 
stretli 14. decembra na svojom prvom 
„pracovnom“ zasadnutí, kde sa hneď 
venovali dôležitým veciam, medzi kto-
ré patrí dokončenie prác súvisiacich s 
rekonštrukciou miestnej komunikácie 
na ul. Pod lesom v roku 2019 (terénne 
úpravy, osadenie zábradlí, spomaľo-
vacích prahov, dopravného značenia, 
roštovania cez žľaby a pod.), ďalej sa 
riešilo poškodzovanie novovybudo-
vanej cesty na ul. Pod lesom a tiež sa 

viedla pomerne dlhá diskusia vo veci 
zvýšenia poplatku za odpady na osobu 
na rok s platnosťou od 1.1.2019 z dô-
vodu zvýšenia cien od zbernej spoloč-
nosti a zvýšenia poplatkov za sklád-
kovanie a zneškodnenie odpadov. 
Na ďalšom zasadnutí obecného za-
stupiteľstva sa určí zoznam priorít a 
prác, ktoré sa budú realizovať v roku 
2019, resp. nasledujúcich. Okrem avi-
zovaných projektov, na ktoré boli obci 
už poskytnuté dotácie (výmena streš-
nej krytiny na budove Obecného úradu 
a kultúrneho domu, oprava zásobova-
cieho vodovodného potrubia na ulici 
Potok, nadstavba a stavebné úpravy 
hasičskej zbrojnice) chceme pracovať 
ihneď ako to bude možné v jarných 
mesiacoch na dokončení opravy vo-
dovodného potrubia na ul. Južná, ďalej 
chceme pomôcť k naplánovaniu a re-
alizácii opravy vodovodného potrubia 
na ul. Mlynská a pri spojení vodovod-
ných potrubí na uliciach Pod lesom 
a Hlavná. V rámci Materskej školy a 
školskej jedálne je nevyhnutné reali-

zovať niekoľko aktivít v interiéri ako 
aj exteriéri, a to len vďaka navýšeniu 
finančných prostriedkov kvôli pre-
vádzkovaniu druhej triedy a šetreniu 
obecných financií vďaka dotáciám z 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny na mzdy niekoľkých zamestnan-
cov. Prioritou, bez zatiaľ úspešného 
konca, je výstavba veľkého vodojemu 
na ul. Potok, kde sa trápime so zís-
kaním vhodného obecného pozemku. 
Budeme sa snažiť rozbehnúť riešenie 
križovatky do Zálesia, pokračovať v 
hľadaní riešení majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod obec-
nými cestami, chodníkmi, verejnými 
priestranstvami, začať riešiť zmenu 
alebo úplne nový Územný plán obce, 
ktorý by pomáhal pri rozvoji obce a 
byť nápomocní občanom, či inštitúci-
ám pôsobiacim v obci pri ich každo-
denných požiadavkách či problémoch.

Mgr. Marián Štefaňák, 
starosta obce

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
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POSEDENIE PRI PRÍLEŽITOSTI 
ÚCTY K STARŠÍM

NAVÝŠENIE POPLATKU ZA 
VÝVOZ ODPADU

Obec Matiašovce, pri príležitosti mesiaca október – mesiaca úcty k starším, 
usporiadala 26. októbra stretnutie v sále kultúrneho domu.
O zaujímavý program na tomto posedení sa postarali učiteľky a žiaci Mater-
skej a Základnej školy. Starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľ-
stva však uvažujú o zmene organizácie tohto stretnutia, nakoľko sa vyskytli 
sťažnosti týkajúce sa postupu a vekového ohraničenia pri pozývaní dôchod-
cov v obci. „Doposiaľ sme pri tomto stretnutí postupovali tak, že obec pozva-
la všetkých dôchodcov a tiež rodičov detí, ktoré pri tejto príležitosti pripravili 
program. Na samotné posedenie boli po programe pozvaní len dôchodcovia nad 
70 rokov. Ak by sme znížili vekovú hranicu, znamenalo by to pre obec vyššie 
finančné náklady na organizáciu. Akým štýlom teda budeme tieto posedenia 
organizovať, aby nedochádzalo ku zbytočným nedorozumeniam, budeme pre-
rokovávať na obecnom zastupiteľstve,“ uzatvára starosta.

Na základe avizovaných zvýšených nákladov za služby súvisiace s odpadmi od 
zberovej spoločnosti, pristúpila obec Matiašovce k navýšeniu poplatku za vý-
voz odpadu.
„Po šiestich rokoch, kedy sa u nás poplatok za vývoz odpadu nedvíhal, sme boli 
donútení už na prvom pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva tento po-
platok navýšiť na sumu 3,50 € za lístok, čo predstavuje 14 € ročne na osobu,“ 
konštatuje starosta, ktorý pri riešení tejto situácie oslovil aj všetky najbližšie 
zberné spoločnosti za účelom zistenia možnej nižšej ceny za tieto služby. Na 
základe prieskumu sa všetky obce od Matiašoviec po Reľov dohodli na pokračo-
vaní v spolupráci so spoločnosťou Brantner Poprad, nakoľko ich ponuka bola pre 
obce najkomfortnejšia. Aj napriek zvýšeniu poplatku však obec musí za odpady 
z obce ročne doplácať cca 1 000 €. Frekvencie vývozov komunálneho odpadu, 
elektroodpadu, nebezpečného a veľkoobjemového odpadu ostávajú nezmenené, 
pre vývoz papiera sú určené dva fixné termíny a harmonogram vývozu separo-
vaného odpadu je však navýšený.

POZVÁNKA

OPRAVA VODOVODU NA 
JUŽNEJ ULICI

MIKULÁŠ V 
MATIAŠOVCIACH

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH 
VOLIEB 10. NOVEMBRA 2018

FINANČNÁ ZBIERKA PRE 
RODINU MARTINA KUCHTU

ÚPRAVA BREHU RACKOVHO 
POTOKA DOKONČENÁ

Obec Matiašovce vás pozýva na 8. Ma-
tiašovský ples, ktorý sa uskutoční 2. 
marca 2019 v sále kultúrneho domu 
so začiatkom o 18:00 hod. Cena vstu-
penky je 20 €. Do tanca nám zahrá 
hudobná skupina AMOR zo Spišských 
Hanušoviec. Tešíme sa na vás!

Dňa 9. novembra 2018 bolo odovzdané 
stavenisko opravy vodovodu na Južnej 
ulici. Za rekonštrukciu vodovodu zod-
povedá firma BEPAX, ktorá doposiaľ 
vykonala polovicu prác. V dôsledku 
nepriaznivého počasia boli práce na-
teraz prerušené, s plánovaným do-
končením na jar 2019.

Aj tento rok zavítal do Matiašoviec 
Mikuláš, ktorého privítali deti spo-
lu s rodičmi vo štvrtok, 6. decembra 
v sále kultúrneho domu. Mikuláša si 
uctili deti Materskej a Základnej ško-
ly krásnym programom, po ktorom 
im za odmenu rozdal až 155 balíčkov 
plných sladkých maškŕt. V tento deň 
boli v obci taktiež rozsvietené vianoč-
né stromčeky.

Starosta obce
1. Mgr. Marián Štefaňák - 287 hlasov
2. Mgr. Ľuboš Kuchta - 101 hlasov

Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Marián Kolodzej - 236 hlasov
2. Eva Bolcarovičová - 195 hlasov
3. Ján Zajonc - 187 hlasov
4. Ján Tulušák - 176 hlasov
5. Peter Lach - 155 hlasov

6. František Gallik - 152 hlasov
7. Ján Gancarčík - 151 hlasov
8. Martin Kuchta - 94 hlasov
9. Anton Lopata - 91 hlasov
10. Martin Marhefka - 81 hlasov

V súvislosti s náhlou a nečakanou 
smrťou Martina Kuchtu, občana Ma-
tiašoviec, ale hlavne manžela a otca 
neplnoletých detí, dávame na vedo-
mie verejnosti číslo účtu zriadeného 
rodinou nebohého, na ktorý môžete 
posielať svoje finančné príspevky. Ak 
by mal niekto možnosť pomôcť inak, 
rodina uvíta každú alternatívu. Aspoň 
čiastočne tak môžeme zmierniť trápe-
nie tejto rodiny.

Číslo účtu:
SK35 0200 0000 0040 4269 6059.
Ďakujeme všetkým za pomoc!

20. októbra bol úspešne dokončený 
projekt „Úprava brehov Rackovho po-
toka“, na ktorý obec získala dotáciu z 
rozpočtu Ministerstva životného pro-
stredia SR v Programe obnovy dediny 
vo výške 5 000 eur. „Celkové náklady 
predstavovali 5 500 eur,“ uvádza sta-
rosta. Do brehov potoka tak boli osa-
dené gabiónové koše plnené prírod-
ných kamenivom, s cieľom spevnenia 
brehov a zamedzeniu vytekania vody z 
potoka a stabilizácie brehov pred po-
škodzovaním priľahlých súkromných 
pozemkov a stavieb.
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JEDNOU VETOU 
• V poslednom kvartály bolo v 

obci vyzbieraných 1,17 t elektro-
odpadu a 0,31 t nebezpečného 
odpadu. 

• Vláda Slovenskej republiky pri 
výjazdovom rokovaní v Kežmar-
ku, dňa 23. októbra, schválila 
dotáciu 20 000 € na výmenu 
strešnej krytiny na budove 
Obecného úradu a kultúrneho 
domu. 

• Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva odobril rozšírenie 
Materskej školy v Matiašovciach 
na dve triedy s maximálnym 
počtom 45 detí. 

• 7. novembra 2018 sa uskutočnilo 
posledné pracovné zasadnutie 
obecného zastupiteľstva voleb-
ného obdobia 2014-2018. 

16. novembra 2018 bola oficiálne 
ukončená rekonštrukcia miest-
nej komunikácie na ulici Pod 
lesom. 

• Ustanovujúce zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva, na ktorom 
zložili starosta a poslanci záko-
nom predpísaný sľub, sa usku-
točnilo 30. novembra 2018. 

• Prvé pracovné zasadnutie no-
vozvoleného obecného zastupi-
teľstva sa konalo 14. novembra 
2018. 

• 28. decembra 2018 sa usku-
točnila verejná schôdza v sále 
kultúrneho domu, ktorej sa 
zúčastnilo cca 30 občanov.

ČARO ZIMY V MATERSKEJ ŠKOLE
Naposledy sme sa videli pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším, kde sme 
sa nadchýnali krásou farebnej jesene. 
Tu aj naše detičky prispeli  progra-
mom k oslave tohto sviatku pre na-
šich starších občanov. Znamená to 
pre nás veľmi veľa. Deti sa veľa na-
učia, nielen samotný program, ale aj 
všetko s tým späté. Ako napríklad, 
obdarovať darčekom niekoho a vidieť 
radosť na jeho tvári.

Pokračujeme v plnení školského vzde-
lávacieho programu, kde sa venujeme 
vybraným témam, ako sú Dni v týždni, 
Kalendár počasia, Zdravé zúbky, Plody 

jesene, Zdravé a nezdravé potraviny. 
Čas plynie a zrazu sa už tešíme z prí-
rody pokrytej bielou perinou. Mesiac 
december sa niesol v znamení blížia-
cich sa Vianoc. Deti usilovne pomá-
hali pri pečení medovníkov. Vyrábali 
sme ozdoby, ktorými aj deti ozdobili 
stromčeky a prispeli tak k atmosfére 
Vianoc v každej triede. Horúčkovito 
sme sa pripravovali na príchod Miku-
láša, aby sme aj jeho potešili progra-
mom. Predstavte si, aké sú tie deti 
pozorné. Všimli si, že Mikuláš prišiel 
bez palice a bol nejaký chudý. Tak sme 
im vysvetlili, že si palicu odložil, aby 
mohol niesť tú veľkú  kopu darčekov 

pre nich. A bruško tiež stratil, keď sa 
venoval baleniu toľkých darčekov pre 
všetky deti z Matiašoviec. A že ne-
prišiel čertík, to nám vôbec nevadilo, 
pretože naše deti sú tie najlepšie na 
svete! To určite potvrdia aj rodičia. 
 
Na záver Vám prajeme, nech Božie 
požehnanie a radosť života naplní 
každý váš deň, nech vaša rodina ne-
spozná v tomto roku súženie starostí a 
problémy. Nech vaše príbytky navštívi 
šťastie, láska a zdravie, ktoré Vás budú 
sprevádzať každým vašim krokom.

Kolektív Materskej školy
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Narodenia:
Adela Furcoňová, Krištof Ovčárik,
Samuel Rušin

Úmrtia:
Martin Kuchta, Ján Kuchta

ŠTATISTIKA

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Úlohou každej základnej školy je deti 
nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. 
Preto i v našej ZŠ  pripravujeme  
žiakom rôzne aktivity, ktoré  rozvíjajú 
ich osobnosť, pri ktorých si  oddýchnu  
a zabavia sa. Pre nedostatok miesta 
uvádzam aktivity heslovite.

Októbrové aktivity:
– Ihrisko plné detí - žiaci si sami 
vybrali, aké činnosti  chcú robiť. 
– Školský cukríkový deň -žiakov sme 
za dobrú prácu a pekné správanie 
odmeňovali cukríkmi.
– Vyučovacia hodina telesnej výchovy 
– deti z MŠ (predškoláci) a prváci. 
– Svetový deň pošty s p. D. Ovšonkovou 
-  žiaci v škole vypĺňali šeky a balili 
balíky. 
– Žltý  deň – vzdelávanie žiakov v CVČ  
v Kežmarku na  detskom dopravnom 
ihrisku.  
– Regionálna výchova – návšteva obcí  
Jezersko a  Reľov (prehliadka  kostola).
– Modrý deň - exkurzia na Hasičskej 
stanici v Spišskej Starej Vsi. 
– Zapojenie sa do celoslovenského 
projektu „Záložka do knihy spája 
slovenské školy“. 
– Vystúpenie v KD s programom pre 
našich starkých – Október – mesiac 
úcty k starším. 

Novembrové aktivity:
– Svetový deň behu s mottom 
„Prekonaj sám seba“ (- bež, kým 
vládzeš).
– Školská šarkaniáda- zvíťazil Lukáš 

Zamkovský ( šarkan lietal najdlhšie a 
najvyššie). 
– Európsky týždeň boja proti drogám 
s heslom „Zober loptu a nie drogy“.
– Spájame tri generácie -  stretnutie 
s goralčinou a ľudovou hudbou pána 
Dušana Regeca.  
– Školský mliečny deň (konzumácia 
mlieka a mliečnych výrobkov).
– Týždeň so zdravou desiatou – 
chlebík so zeleninou + syr, jogurty, 
ovocie.
– „Prijímanie prvákov do Žiackeho 
cechu v Matiašovciach“. 
– Zapojenie do celoslov. vedomostných  
súťaží VŠETKOVEDKO, YPSILON – 
slovina je hra a do  matematickej 
Pytagoriády.
– Prvýkrát sme sa zapojili do 
celosvetového sviatku darovania a 
štedrosti GIVING TUESDAY (27.11.) – 
Dobrý skutok sa počíta – pripravili 
sme  pre deti z MŠ Leporelo pre 
predškolákov – Farby a čísla. 
– Príprava altánku na školskom dvore 
– ďakujeme - LPPS v Matiašovciach, 
p. Martinovi Bolcarovičovi, p. Jozefovi 
Mačurovi a p. Jánovi Grigľákovi.

Decembrové  aktivity: 
– Stretnutie s Mikulášom – vystúpenie 
s programom v KD.
– Deň plný farieb s environmentálnou 
výchovou -  triedenie odpadov. 
– Pripravili sme vianočné pozdravy 
partnerom školy.
– Zapojili sme sa do celoslovenského 
projektu Vianočná pošta a písali  aj 
listy Ježiškovi. 

PaedDr. Elena Galovičová, 
 riaditeľka školy

– Vianočná besiedka pri stromčeku s 
darčekmi pre spolužiaka.

Podrobné informácie (aj s obrazovou 
prílohou) zo života Základnej školy v 
Matiašovciach si môžete prečítať na 
webovej stránke školy zsmatiasovce.
edupage.org.


