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Obec Matiašovce žiada o rešpek-
tovanie pracovnej doby starostu, 
poslancov obecného zastupiteľstva 
a pracovníkov Obecného úradu, 
ktorá je v rozmedzí od 8:00 – 16:00. 
Žiadame občanov, aby svoje po-
žiadavky a otázky adresovali iba v 
pracovnej dobe, s výnimkou mimo-
riadnych situácií pri ohrození života 
a zdravia.

Narodenia:
Emma Rezničáková, Adela Furcoňová, 
Lukáš Kriššák, Jozef Rušin

Úmrtia:
Mária Martančíková, Anna Galovičová

Jubilanti:
Anton Lopata, Milan Galovič, Ján 
Kostka, Mária Ovšonková, Anna 
Lopatová

Nové a jediné komunitné centrum 
v Zamagurí plánuje obec vytvoriť v 
priestoroch Kultúrneho domu na ulici 
Potok po jeho celkovej rekonštrukcii. 
Tento projekt predstavuje prvý 
z plánovaných eurofondových 
projektov, ktoré obec plánuje v tomto 
roku žiadať a zároveň aj zrealizovať. 
O ďalších podrobnostiach vás budeme 
informovať.

V zimných mesiacoch bola zhotovená 
projektová dokumentácia súvisiaca s 
opravou zásobovacieho vodovodného 
potrubia na ulici Potok, ktorá 
bola ešte v priebehu marca tohto 
roku zrealizovaná. V rámci tejto 
rekonštrukcie bolo opravených 
300 metrov najporuchovejšieho 
vodovodného potrubia, taktiež 
bolo opravených 10 existujúcich 
vodovodných prípojok. Za pomoc 
ďakujeme všetkým vlastníkom 
pozemkov, ktorí dovolili bezodplatne 
umiestniť potrubie do svojich 
pozemkov.

Počas jarných prázdnin tohto 
školského roku bola vykonaná druhá 
etapa rekonštrukcie Materskej 
školy. V rámci tejto etapy sa zväčšili 
priestory kuchyne so zakúpením 
nového vybavenia pre prípravu jedál, 
zväčšila sa jedáleň pre stravníkov zo 
Základnej školy, vybudovali sa šatne a 
sociálne zariadenie pre prevádzkových 
zamestnancov. Taktiež táto etapa 
súvisela s opravou ústredného kúrenia 
a tak bola zriadená oficiálna kotolňa 
pre celú budovu. „Celkové investície 
predstavujú cca 16-tisíc eur. Práce, 
ktoré vykonávali štyria dodávatelia, 
trvali necelé dva týždne. Touto cestou 
ďakujem personálu za ochotu a 
pomoc pri rekonštrukcii a upratovanie 
priestorov aj na úkor svojho voľna,“ 
uzatvára starosta obce.

Z celkového počtu oprávnených voli-
čov (593) pristúpilo k volebným ur-
nám v 1. kole 286 voličov.

# Meno Hlasov
1 Béla Bugár 1
2	 Zuzana	Čaputová	 59
3 Martin Daňo 2
4 Štefan Harabin 41
5 Eduard Chmelár 2
6 Marina Kotleba 58
7 Milan Krajniak 13
8 József Menyhárt -
9 František Mikloško 39
10 Robert Mistrík 1
11	 Maroš	Šefčovič	 69
12 Róbert Švec -
13 Bohumila Tauchmanová -
14 Juraj Zábojník -
15 Ivan Zuzula 1

 József Menyhárt -
 Robert Mistrík 1

# Meno Hlasov
1	 Zuzana	Čaputová	 106
2 Maroš Šefčovič 113

Výsledky	 2.	 kola	 prezidentských	 vo-
lieb	za	obec	Matiašovce.

Z celkového počtu oprávnených voli-
čov (595) pristúpilo k volebným ur-
nám v 2. kole 225 voličov.
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1. februára sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov samospráv Zamaguria  
v Spišskej Starej Vsi, na ktorom sa rokovalo o rôznych oblastiach a prob-
lémoch v Zamagurí. „Okrem iného, za najdôležitejší výstup považujem 

dohodu týkajúcu sa údržby ciest v našom regióne, najmä čo sa týka zimnej 
údržby Spišskej Magury. Spolu s ostatnými starostami a primátorom sme sa 
jednoznačne dohodli pre použitie soľného posypu len vo výnimočnom stave. Za 
bežných klimatických podmienok, na aké sú zamagurskí šoféri zvyknutí, bude 
na údržbu ciest využívaný posyp kamienkami,“ uvádza starosta obce.

Toto rokovanie prinieslo aj dohodu všetkých zamagurských predstaviteľov 
samospráv o podanie žiadosti pre vykonanie pozemkových úprav, tzv. koma-
sáciu, pre sceľovanie pozemkov v každom katastrálnom území Zamaguria. O 
úspešnosti a zaradení do tohto procesu bude jednotlivé samosprávy informovať 
Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor, v najbližšom čase.

4. ročník stolnotenisového tur-
naja, ktorý sa konal 6. januára, 
mal krásnu účasť. Avizované 
dve herné skupiny sa muse-
li rozrásť aj o žiacku skupinu. 
Turnaja sa zúčastnilo 6 žiakov 
(z toho 3 dievčatá), 10 doras-
tencov a 9 seniorov. Zápasy sa 
odohrávali na 4 hracích stoloch 
systémom „každý s každým“ v 
rámci svojej kategórie. Z toho 
vyplýva, že dokopy sa odohra-
lo 96 zápasov podľa pravidiel 
stolného tenisu, na 3 víťazné 
sety do 11 bodov.
Všetkým zúčastneným srdečne 
ďakujeme za ich účasť aj na-
priek výdatnému sneženiu, česť 
porazeným a víťazom blahože-
láme.

KATEGÓRIA	-	ŽIACI:
1. miesto
Larisa Kovalčíková, Sp. Stará 
Ves (bez prehry)
2. miesto
Nikola Lopatová, Sp. Stará Ves 
3. miesto
Ján Horník, Spišská Stará Ves

zúčastnili sa: Zuzana Kronová 
Spišská Stará Ves, Adam 
Ovšonka, Alexander Lopata

KATEGÓRIA - DORAST:
1. miesto
Dávid Ovšonka (bez prehry)
2. miesto
Maroš Mihóh, Sp. Hanušovce
3. miesto
Martin Trebuňa

zúčastnili sa: Juraj Zibura, 
Matúš Semančík, Ján Semančík, 
Timotej Varga, Damián Gurovič, 
Filip Majerčák, Radovan 
Želonka

KATEGÓRIA - SENIORI:
1. miesto
Ján Gancarčík (bez prehry)
2. miesto
Martin Marhefka
3. miesto
Michal Kuchta

zúčastnili sa: Ján Semančík, 
Dušan Babiak, Jozef Zibura, 
Ján Tulušák, Ján Furcoň, Jozef 
Lopata.

Čas	 plynie	 ako	 voda.	 Veď	 napo-
sledy	sme	mali	Vianoce	a	už	sa	
tešíme	na	Veľkonočnú	 šibačku.	

Ale	pekne	po	poriadku....

A s deťmi letí čas ešte rýchlejšie. Na-
padla nám bohatá nádielka snehu, tak 
sme si ju dobre vyzbrojení  užívali na 
kopci pod Sločviňou. Deti mali vyští-
pané líčka a žiarivé očká. Karneval bol 
vrcholom fašiangovej zábavy. Každý 
sa prezentoval krásnou maskou. Do 
materskej školy prišli štyria Pátrači, 
korí pod obrovskou lupou hľadali a 
objavovali naše zamaskované detičky. 
Keď sa Pátračom predstavili všetky 
masky, tak začali súťaže, diskotéka a 
samozrejme hostina. Na konci dostal 
každý sladkú odmenu a diplom za „ 
Najkrajšiu karnevalovú masku“. 
Celý marec a nielen marec sa niesol v 
znamení čítaných rozprávok a diva-
dielok, ktoré sme s deťmi pripravili. 
Deti mali možnosť vidieť aj literárne 
pásmo v podaní hercov z Divadla RA-
MAGU. 

DOČKALI	SME	SA
V čase jarných prázdnin prešla kuchy-
ňa a jedáleň pre ZŠ rekonštrukciou. 
Slávnostne sme ju otvorili 25.3.2019.
Tešíme sa z každej maličkosti, ako je 
napríklad aj nová dlažba, krásne biele 
steny, ale hlavne nový konvektomat, 
umývačka riadu, digestor či nové po-
lice.

Touto cestou mi dovoľte vysloviť veľ-
kú vďaku nášmu pánovi starostovi, že 
na hodinách matematiky dával pozor 
a tak sa vďaka tomu môžeme pochvá-
liť tým, čím sa chválime. Ďakujem aj 
našim chlapom z Obecného úradu, že 
prispeli k tomu, aby sme v takom re-
kordnom čase všetko stihli. A jedno 
veľké ĎAKUJEM patrí kolektívu MŠ za 
pracovné nasadenie. Cítim nesmiernu 
vďaku za to, že kolegyne zvládali ro-
biť prácu na dvoch miestach súčasne  
a preto prerábanie MŠ trvalo len  dva 
týždne.

Karina Graindová
Riaditeľka MŠ
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• 10. januára sa konalo slávnostné uvítanie detí do 
života, ktoré sa narodili v druhom polroku uply-
nulého roka.

• V januári prebehla kompletná inventarizácia 
hmotného a nehmotného majetku obce, ktorá bola 
zrealizovaná novozvolenými poslancami obecného 
zastupiteľstva. 

• V úvodnom mesiaci roku 2019 bol v obci vykonaný 
audit za predchádzajúci rok 2018, výsledok ktoré-
ho verejnosti zverejníme v najbližšom čase.

• V najbližších dňoch obec očakáva správu z Mi-
nisterstva pôdohospodárstva, konkrétne z Poľ-
nohospodárskej platobnej agentúry, o rozhodnutí 
poskytnutia dotácie vo výške 150-tisíc eur na účely 
rekonštrukcie kultúrneho domu.

• Zrekonštruovanú miestnu komunikáciu na uli-
ci Pod lesom doplnili spomaľovače na zníženie 
rýchlosti, v blízkej budúcnosti sa obec postará aj o 
doplnenie dopravného značenia a realizáciu terén-
nych úprav okolo tejto cesty s osadením zábradlia 
v nebezpečných úsekoch, po ktorých bude nasle-
dovať kolaudácia.

• V obci zabezpečuje bezpečnosť pri práci na pra-
coviskách a požiarnu ochranu a s tým súvisiacu 
dokumentáciu nová spoločnosť Tatrahasil s.r.o., 
Poprad.

• Obec požiadala o dotáciu Ministerstvo dopravy 
a výstavby vo výške cca 18 000 eur na zmenu a do-
plnok územného plánu obce z roku 2004, výsledok 
ktorého verejnosti zverejníme v najbližšom čase.

• Na schôdzi DHZ Matiašovce, ktorá sa uskutočni-
la 22. februára, bol za prítomnosti nadpolovičnej 
väčšiny členov zboru zvolený nový predseda, a to 
hasič a poslanec obecného zastupiteľstva, pán Ján 
Zajonc.

• Občanom v hmotnej núdzi bola 27. februára po-
skytnutá potravinová pomoc distribuovaná pro-
stredníctvom Slovenskej katolíckej charity.

• 8. ročník Matiašovského plesu, ktorého sa zú-
častnili 116 hostia, sa konal 2. marca a uzavrel tak 
plesovú sezónu v Zamagurí.

• Obec požiadala o dotáciu vo výške 1 000 eur na 
nákup kníh do obecnej knižnice.

• 9. marca sa uskutočnil Zamagurský hokejový 
turnaj generácií za hojnej účasti hokejistov z našej 
obce.

• 22. marca sa konala verejná schôdza na ulici 
Potok, v rámci ktorej sa riešilo najmä majetko-
vo-právne vysporiadanie pozemku pre výstavbu 
nového vodojemu a taktiež prístupovej cesty v 
bočnej ulici smerom do tzv. „Slunka“.

• Obec podala žiadosť o dotáciu na Ministerstvo fi-
nancií na ďalšiu etapu rekonštrukcie vodovodu na 
ulici Potok, taktiež od Prešovského samosprávne-
ho kraja žiada obec o dotáciu pre výmenu trávnika 
na existujúcom multifunkčnom ihrisku a žiadosť o 
dotáciu je podaná aj na Okresnom úrade v Pre-
šove, na Rade vlády pre prevenciu kriminality na 
dokončenie multifunkčného ihriska na ulici Potok.

27. januára	 sa	 v	 našej	 obci	uskutočnil	3.	ročník	ho-
kejového	 turnaja	 ulíc.	

Turnaja	sa	zúčastnilo	24	detí	(z	toho	
5	dievčat)	a	12	mužov.	Zápasy	sa	odo-
hrávali	systémom	"každý	s	každým"	
v	rámci	svojej	kategórie.	Deti	hrali	2	x	
5	min.	a	muži	hrali	2	x	10	min.	Všet-
kým	zúčastneným	srdečne	ďakujeme	
za	ich	účasť	a	tešíme	sa	na	ďalší	roč-
ník.

KATEGÓRIA - DETI:
1. miesto - ulica Hlavná - horný koniec + Potok: Damián Gurovič, Dávid Ov-
šonka, Sabina Gurovičová, Jáchim Martančík, Zachariáš Didiáš, Ema Hannah 
Martančíková (bez prehry)
2. miesto - ulica Hlavná - dolný koniec + Potok: Lukáš Kostka, Dávid Rušin, Ján 
Rušin, Tomáš Pompa, Lukáš Semančík a Adam Ovšonka 
3. miesto - ulica Pod lesom + Južná: Kristián Smoleň, Bruno Ludvik, Ema Gor-
lická, Timotej Varga, Boris Grigľák, Marcela Marhefková
4.	miesto	- ulica Pod lesom - dolný koniec: Samuel Rušin, Tomáš Veselovský, 
Mário Gallik, Ján Gorlický, Filip Rušin, Sandra Galliková
Najlepším strelcom spomedzi detí bol Damián Gurovič s 9 gólmi.

KATEGÓRIA	-	MUŽI:
1. miesto - ulica Pod lesom - dolný koniec + Južná: Karol Galovič, Ján Gorlický, 
František Gallik, Martin Marhefka (bez prehry)
2. miesto - ulica Pod lesom - horný koniec: Marek Bednarčík, Patrik Brejčák, 
Dominik Koščák, Marián Štefaňák
3. miesto - ulica Hlavná + Potok: Miroslav Marhefka, Filip Babiak, Ján Tulušák, 
Miloslav Ovšonka
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Občasník, 8. ročník
Vydáva
Obec Matiašovce,
Hlavná 74/43, Matiašovce,
IČO 00326399. 

Vyrobila
RAMAGU PRODUKCIA
Štúrova 446/54, 06101 Spišská Stará Ves
IČO: 50250507, DIČ: 1081026870
3. apríl 2019

Vážení	 čitatelia	 Našich	 Matia-
šoviec,	v	mojom	príspevku	Vás	
chcem	informovať	o	aktivitách,	

ktoré	sme	pre	žiakov		našej	školy	pri-
pravili	za	prvý	štvrťrok	kalendárneho	
roka 2019.

JANUÁROVÉ AKTIVITY
Školské vyučovanie sme začali Novo-
ročným správnym krokom – športo-
vaním. V rýchlej chôdzi si prvenstvo 
vybojovali Zachariáš Didiáš a Chiara 
Čarnogurská. Zakúpili  sme detské 
vaky, na ktorých žiaci oddychujú po-
čas prestávok i pracujú na vyučovaní. 
Deti  si stanovujú Týždenné osobné 
ciele, ktorými sa chcú zlepšovať v uče-
ní a správaní. Po vianočnom hodovaní 
nás čakal ďalší Týždeň so zdravou de-
siatou. Uskutočnili sme druhé  Ihrisko 
plné detí (zima) - Postavím si snehu-
liaka. Žiakov sme rozdelili do štyroch 
skupín a  štyria snehuliaci  nám strá-
žili školský dvor, kým sa neroztopili. V 
rámci spolupráce ZŠ a MŠ sa prváci a 
predškoláci vyšantili na spoločnej sán-
kovačke. V prednese poézie Hviezdo-
slavov Kubín sa víťazkou školského 
kola stala Sofia Semančíková. Žiaci 
písali 2. ročníkovú prácu na tému Svet 
v roku 3 000. Ich úlohou bolo popustiť 
uzdu fantázii a predstaviť nám nový 
svet, ktorý teraz nemáme a nepozná-
me. Do celoslovenskej  súťaže  Všetko-
vedko sa zapojilo 21 žiakov. Obidva ti-
tuly VŠETKOVEDKO a VŠETKOVEDKO 
ŠKOLY získala Barborka Gurovičová 
(3.roč.). V súťaži Ypsilon – slovina je 
hra (zapojených 18 žiakov) nás potešil 
výsledok prváka Janka Grigľaka, ktorý 
vyriešil úlohy na 100 %. Viac ako 90 
% úspešnosť mali títo žiaci – Viktó-
ria Režnická (98%), Lukáš Zamkovský 
a Barbora Gurovičová (96%) a Chiara 
Čarnogurská (92%). Pani učiteľka ANJ 
pripravila pre žiakov 4. roč. celoho-
dinové vzdelávanie v oblasti finanč-

nej gramotnosti na tému Plánovanie 
a hospodárenie s peniazmi. Na pol-
ročnej klasifikácii nám žiaci urobili 
radosť, lebo až 65% z nich dosiah-
lo výborný prospech. Obnovili sme aj 
Galériu našich naj...  Prvý polrok sme 
uzatvorili školským karnevalom. Dip-
lom Najkrajšia maska karnevalu získal 
komín s bocianom, v ktorom sa scho-
vávala Sofia Semančíková. 

FEBRUÁROVÉ AKTIVITY
Na žiadosť Odboru krízového riadenia 
v Kežmarku sme medzi žiakmi spro-
pagovali formou krátkej besedy Eu-
rópsky deň čísla tiesňového volania 
112. V Deň pre bezpečnejší internet si  
žiaci II. triedy zopakovali bezpečné 
správanie pri surfovaní po internete. 
Uskutočnili sme 5. ročník športovej 
súťaže Moja kondička. Prvé miesto 
získali  Janko  Grigľak  s   Biancou 
Pisarčíkovou. V  Medzinárodný deň 
materinského jazyka si žiaci overili  
vedomosti zo slovenčiny a o Sloven-
sku. V tomto mesiaci si pani učiteľky 
na  MAT pripravili hodinové projekty 
na rozvoj finančnej gramotnosti u na-
šich žiakov. Vybrali si tému  - Rozho-
dovanie a hospodárenie spotrebiteľov, 
rodinné, spoločenské potreby. V škole 
sme opäť privítali predškolákov, ktorí 
si tentoraz vyskúšali riadne vyučova-
nie  na hodine prvouky. 

MARCOVÉ	AKTIVITY	
Mesiac marec sme začali  cvičeniami, 
pri ktorých si deti ponamáhali svoje 
hlavičky v  Týždni aktivít mozgu. Vy-
brali sme sa na exkurziu do Infocentra 
PIENAPu v Spišskej Starej Vsi pri prí-
ležitosti Svetového dňa divej prírody 
a Svetového dňa vody. Pri príležitosti 
Svetového dňa poézie sme uskutoč-
nili školské kolo, v ktorom sa víťaz-
kou stala Annamária Galliková, ktorá 
prednášala báseň Klebetnice od Kristy 

Bendovej. V  Marci – mesiaci kníh sme 
navštívili miestnu obecnú knižnicu a v 
škole sme privítali členov divadelné-
ho súboru RAMAGU s literárno-hu-
dobným pásmom plnom pesničiek 
a rozprávok. Triedy sme si vyzdobili 
starými knihami vydanými od roku 
1906 po rok 1970. Žiaci písali 3. roč-
níkovú prácu na tému Moje obľúbené 
vyučovacie hodiny. Z klasifikovaných 
predmetov majú deti najradšej ANJ, z 
výchov TEV. Najmenej obľúbená bola 
VYV. V II. triede sme sa inšpirovali 
Svetovým dňom šťastia a uskutočni-
li sme besedu na danú tému. Využili 
sme aj plagát ILUSTROVANÁ CESTA 
KU ŠŤASTIU – sprievodca k lepšiemu 
životu (založený na zdravom rozume). 
V závere mesiaca sme uskutočnili 2 
aktivity v jednej. Bolo to Stretnutie s 
goralčinou a Školský slávik 2 s pani 
Máriou Štefaňákovou. Diplom Škol-
ský slávik získala  Barborka Gurovičo-
vá (3. roč.), ktorá spievala pieseň A ja 
taká dzivočka. Počas dňa, kedy učitelia 
oslavovali svoj sviatok Medzinárodný 
deň učiteľov, sme žiakom odpustili 
nenapísané úlohy, nenaučené učivo, 
zabudnuté knihy, zošity a ich drobné 
prehrešky. A za pekné správanie sme 
ich na konci vyučovania odmenili cuk-
ríkom. Všetkým, ktorí sa žiakom našej 
školy akýmkoľvek spôsobom venovali, 
veľmi pekne ďakujeme. 

Podrobne spracované informácie za 
každý mesiac s obrazovou prílohou 
nájdete na webovej stránke školy – 
zsmatiasovce.edupage.org.

PaedDr. Elena Galovičová,
riaditeľka školy

Obec Matiašovce daruje občanom 
používaný kuchynský riad (ta-
niere). Prípadní záujemcovia sa 
môžu ohlásiť na Obecnom úrade.


