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Poskytovateľ nenávratného finančné-
ho príspevku - Slovenská agentúra ži-
votného prostredia, pre stavbu Kom-
postárne rokuje s obcou o ukončení 
kontroly verejného obstarávania, aby 
sa mohlo s realizáciou začať čo naj-
skôr. Technické vybavenie tohto pro-
jektu je však už vo fáze objednávania 
u dodávateľov, a preto veríme, že sa 
s realizáciou začne v najbližšom čase.

Po nečakanej, ale vynútenej ročnej 
odmlke s distribúciou obecných stolo-
vých kalendárov do každej domácnos-
ti, sme radi, že túto aktivitu opäť ob-
novujeme. Ohlasy od Vás a praktickosť 
využitia nás prinútili nájsť v rámci 
rozpočtu obce zdroje na to, aby tieto 
jedinečné kalendáre boli znovu súčas-
ťou Vašich príbytkov či pracovísk. V 
kalendári sme aktualizovali telefónne 
čísla a e-mailové adresy zamestnan-
cov na Obecnom úrade, aktualizovali 
sme čísla lekárov a organizácií, kto-
ré pôsobia v Zamagurí od 1.1.2022. V 
tomto vydaní nebudú chýbať termíny 
vývozov separovaných zložiek od-
padov (plasty, sklo). Veríme, že spo-
ločnosti zodpovedné za zber a vývoz 
odpadov z našej obce, počas roka ne-
zmenia dohodnuté termíny, aby tieto, 
ktoré máte vo svojich kalendároch, 
boli konečné a nemenné. V kalendári 
chýbajú termíny organizovania vý-
znamných kultúrno-náboženských 
aktivít, ktoré sú dôsledkom situácie s 
ochorením COVID-19, avšak ak nám 
to situácia dovolí, tak Vás o ich usku-
točnení budeme radi a včas infor-
movať. Chceme poďakovať tým, ktorí 
nám zasielajú fotografie z obce a touto 
cestou chceme aj ďalších povzbudiť v 
tejto činnosti, aby ste sa tak spolupo-
dieľali na výrobe týchto jedinečných 
kalendárov. Tešíme sa, že počet spo-
lupracovníkov pri tvorbe kalendára z 
roka na rok narastá. 

Mladosť Matiašovce v jarnej časti roč-
níka 2021/2022 reprezentuje futbalo-
vé mužstvo U13 v rámci 4. ligy Pod-
tatranského futbalového zväzu, teda 
mladších žiakov. Po jesennej časti 
je mužstvo na poslednom – treťom 
mieste, kde zo 6 zápasov získalo iba 
1 bod za remízu. Lídrom tabuľky sú 
futbalisti z obce Vernár. V najbližších 
dňoch sa začne jarná tréningová prí-
prava, zameraná na kondíciu, taktiku 
a tímovú hru pod vedením Ing. Šte-
fana Žemboviča. Následne budú na-
plánované termíny turnajov, na ktoré 
pozývame divákov, aby prišli svojou 
prítomnosťou povzbudiť mladých 
športovcov. O ich presných dátumoch 
Vás budeme včas informovať. Veríme, 
že naši reprezentanti zlepšia svoje vý-
kony a že budú mať potrebné šťastie 
a chuť aj naďalej venovať svoj voľný 
čas športu. Touto cestou chceme tiež 
povzbudiť verejnosť k spolupráci vo 
vzťahu k rozvoju športu v obci, preto-
že v poslednej dobe zaznamenávame 
určitú stagnáciu, alebo až úpadok.

HASIČI SA BUDÚ OPÄŤ 
UCHÁDZAŤ O KATEGÓRIU B

Ako sme Vás informovali v minulom 
vydaní občasníka, pre nesplnenie ur-
čitých podmienok bol náš dobrovoľný 
hasičský zbor obce preradený z ka-
tegórie B do kategórie C v rámci celo-
plošného rozdelenia síl a prostriedkov 
SR. Dobrovoľní hasiči však doručili 
Okresnému riaditeľstvu hasičského 
zboru v Kežmarku všetky potrebné 
doklady, na základe ktorých môžu bu-
dúci rok žiadať o opätovné zaradenie 
do kategórie B a tým pádom žiadať aj o 
vyššiu finančnú dotáciu pre svoje pô-
sobenie. Momentálne má dobrovoľný 
hasičský zbor 17 akcieschopných ha-
sičov s potrebnou odbornou spôsobi-
losťou. 

KOMUNITNÉ 
CENTRUM
Po uplynutí riadneho termínu na do-
končenie stavby komunitného centra 
v spojení s viacerými nepríjemnými 
rokovaniami so zhotoviteľom tejto 
stavby, obec pristúpila k právnej ko-
munikácii so zhotoviteľom, ktorého 
vyzvala na riadne dokončenie diela s 
náhradným termínom do 30.4.2022, 
aby mohol byť projekt úspešne ukon-
čený. Zhotoviteľ trvá na takmer 82 % 
navýšení pôvodnej ceny diela, pro-
stredníctvom dvoch dodatkov k zmlu-
ve, z dôvodov spojených s ochorením 
COVID-19, infláciou a podobne, s čím 
obec nesúhlasí. Ak práce nebudú ani 
po náhradnom termíne dokončené, 
obec bude nútená odstúpiť od zmluvy 
o dielo a vyhľadať nového zhotoviteľa. 
Tým sa obci predĺži celková realizácia 
diela, ale aj sa projekt predraží, pre-
tože pri výbere druhého dodávateľa 
sa bude musieť vypracovať aktuálny 
rozpočet stavebných prác. Aby obec 
neprišla o nenávratný finančný prí-
spevok, požiadala  jeho poskytovateľa 
- Ministerstvo vnútra SR o predĺženie 
lehoty dokončenia projektu, ktorá bola 
ministerstvom schválená.ÚZEMNÝ 

PLÁN OBCE
Na poslednom obecnom zastupiteľ-
stve, ktoré sa uskutočnilo 15. marca, 
bol schválený dodatok č. 1 k zmene 
územnému plánu obce. „Chceme vy-
jadriť vďaku všetkým, ktorí sa po-
dieľali  na tvorbe územného plánu a 
prispeli do celého konania vecnými 
pripomienkami. Všetky tieto pripo-
mienky boli zohľadnené a zapracova-
né do tejto zmeny územného plánu. 
Vyskytlo sa však niekoľko pripomie-
nok, ktoré neboli zahrnuté do plánu, 
aj napriek ich vecnému odôvodneniu, 
hlavne z dôvodu ich neskorého poda-
nia. V súčasnosti vieme, že problema-
tikou zmeny územného plánu sa bu-
deme venovať aj v blízkej budúcnosti, 
nakoľko by obec chcela vyhovieť obča-
nom, ktorí tieto pripomienky nestihli 
predložiť v stanovený čas,“ uvádza 
starosta. 
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• Z našej obce bolo v poslednom 
kvartáli vyvezených 5740 kg 
veľkoobjemového odpadu a 5 t 
pneumatík. 

• 10. januára bol v obci druhýkrát 
použitý automatický externý 
defibrilátor, avšak po veľkej snahe 
museli záchranári, žiaľ, konštatovať 
úmrtie človeka. 

• 5. februára organizovala obec 
Matiašovce školenie základnej 
odbornej prípravy členov 
Dobrovoľného hasičského zboru, 
ktorého sa zúčastnilo 
45 dobrovoľných hasičov z 9 obcí 
okresu Kežmarok a Stará Ľubovňa. 

• 15. marca zasadali poslanci 
obecného zastupiteľstva. 

• 19. marca sa uskutočnilo školenie 
prvej pomoci a manipulácie s AED 
(automatický externý defibrilátor) 
pre 25 záujemcov z viacerých 
zamagurských obcí. 

• Poskytovateľom mobilných 
služieb sa v obci stala spoločnosť O2 
Slovakia, s.r.o. z dôvodu zníženia 
finančných nákladov. Telefónne 
čísla pre obecný úrad, materskú a 
základnú školu ostávajú nezmenené. 

• V najbližšej dobe začne obec s 
realizáciou turisticko-informačného 
projektu podporeného Miestnou 
akčnou skupinou Tatry-Pieniny LAG 
– Vitajte v obci Matiašovce, ktorý 
zahŕňa osadenie dvoch vstupných 
tabúľ do obce a troch informačných 
prístreškov na mieste autobusových 
zastávok. 

• Obec plánuje podať žiadosti o 
dotácie od Miestnej akčnej skupiny 
Tatry-Pieniny LAG na rekonštrukciu 
parkovísk pri všetkých troch 
cintorínoch v obci a tiež na poslednú 
etapu rekonštrukcie vodovodu na 
ulici Potok. 

• Obec naďalej pokračuje v riešení 
majetkovo-právneho vysporiadania 
cesty na ulici Potok. 

• Z dôvodu menšieho využitia 
knižnice čitateľmi a zefektívnenia 
jej chodu, obec pristúpila k zmene 
otváracích hodín, teda dní, a to iba 
v stredu v nezmenenom čase.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 
MATIAŠOVCE
Naša „DHZ“ má 17 členov. Hlavnou náplňou našej práce je zásah pri požiaroch 
a živelných pohromách v obci a Zamagurí. Zaoberá sa aj organizovaním kul-
túrnych a spoločenských podujatí. Vytvárame rôzne športové súťaže pre deti z 
materskej a základnej školy. Dňa 29.1.2022 sa konala výročná členská schôdza, 
na ktorej sa zvolili noví  členovia do týchto funkcií:

Predseda: Eva Bolcarovičová
Tajomník: Dominik Koščák
Pokladník: Karol Galovič

Zároveň sme udelili čestné uznanie 7 členom DHZ. V tom období sa začala re-
konštrukcia hasičskej zbrojnice na ulici Pod lesom. Naši členovia sa musia ne-
ustále vzdelávať, a tak v tomto roku absolvovali už 4 školenia:
- Základná odborná príprava členov DHZ
- Absolvovanie skúšok pre získanie odznaku odbornosti
   (práca s deťmi od 8-15 rokov)
- Školenie veliteľa
- Školenie prvej pomoci a manipulácia s AED
   (automatický externý defibrilátor)

Dňa 20.3.2022 sme boli privolaní ku hľadaniu nezvestnej osoby v obci Jezer-
sko. Pátranie bolo úspešné, no bohužiaľ, so smutným koncom. Vzhľadom na 
zákaz vypaľovania tráv, kríkov, stromov a horľavého materiálu sme boli dňa 
12.4.2022 privolaní k požiaru smerom do Zálesia, kde už na mieste zasahovali 
profesionálni hasiči zo Spišskej Starej Vsi. Príčinou požiaru bolo pálenie odpadu 
zo stavebného materiálu.

Byť dobrovoľným hasičom si vyžaduje odvahu, disciplínu a hlavne solidaritu.

Na záver sa chceme poďakovať starším členom DHZ, a to: Miroslavovi Marhef-
kovi, Štefanovi Kuchtovi a Mariánovi Kolodzejovi st., za viac  než 40-ročnú 
dobrovoľnú hasičskú činnosť v obci Matiašovce, ale aj všetkým dobrovoľným 
hasičom a Mgr. Mariánovi Štefaňákovi za jeho pomoc a podporu.

Prvý tréning domácich hasičov, foto: Eva Bolcarovičová
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ZA DOBROTU...
Naše detičky pracujú ako včeličky a 
robia nám radosť. Venovali sme sa 
témam: zvieratká a vtáky v zime - 
deti spoznávali, čím sa zvieratká živia 
a aké je ich bydlisko. Spoznávali sme 
ľudské telo, anatómiu i zdravé potra-
viny. Cukríkové zúbky deti neberú na 
ľahkú váhu a radšej  si povedali, že 
chcú mať za kamaráta zubnú kefku, 
ako zubný kaz.

Vesmír je nekonečný a obrovský, deti 
spoznávali planéty v mliečnej sústave, 
čo je raketa, kto je kozmonaut, kedy 
je deň a prečo je noc. Malý bádateľ 
ich previedol pokusmi  „Voda - Sneh 
-Ľad“ a hry so svetlom im ukáza-
li  – čo je priehľadné a nepriehľadné. 
Magnet skúmal svoju silu na okoli-
tých predmetoch a naklonená rovina, 
to bolo niečo pre chlapcov. Spoznávali  
sme hudobné nástroje a ich rozdelenie 
podľa druhu – bicie, klávesové, stru-
nové  a dychové.  Marec, ako  vieme, 
je kamarátom knihy a my si radi číta-
me každý deň. Doma sa to niekedy asi 
nestíha, ale to nevadí. Rozprávky nám 
otvárajú bránu do sveta fantázie, ale 
aj zručnosti. Deti si o rozprávkach radi 
kreslili, skladali puzzle, ale stavali aj  
obrovské zámky. Tento rok deti do-
stali domácu úlohu o Veľkej noci. Tak 
sme zvedaví, či na ňu nezabudli (mali 
pozorovať, aké veľkonočné tradície sa 
dodržiavajú u vás doma).

Tento rok sa konečne konal zápis do 
prvého ročníka aj s deťmi. Boli nadše-
né a veľmi sa tešili. Naši predškoláci 
majú plnú hlávku vedomostí a hravo 
zvládajú orientovanie sa v pracovnom 
zošite, držanie tela pri písaní, uchop 
grafického materiálu. Recitovali a 
spievali sme pravidelne. Tento rok sa 
pripravuje do prvého ročníka až jede-
násť predškolákov.

A keďže naše rady opustí tak veľa 
kamarátov, týmto Vás pozývame na 
zápis do materskej školy, ktorý bude 
trvať celý máj. Prihlášku si môžete 
vyzdvihnúť v materskej  škole, alebo 
elektronicky. Je potrebné ju podpísať 
oboma rodičmi a potvrdiť u lekára.  
TEŠÍME  SA.

Za tradičný obed dostali VYLÁGOŠ, 
alebo ďakujem kolektívu, že nám na-
varili tradičný obed a ešte sa nechali 
aj dobrovoľne vyšibať vlastnoručne 
nazberanými a vyrobenými korbáčmi.

Karina Graindová, 
Riaditeľka MŠ

ŠTATISTIKA

Narodenia: 0
Úmrtia: 2 muži a 2 ženy

Do našej obce sa prisťahovalo 12 
obyvateľov (6 mužov a 6 žien), 
trvalý pobyt zrušili iba 2 muži.
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Vážení čitatelia Našich Matiašoviec,
v mojom príspevku Vás chcem oboz-
námiť s aktivitami, ktoré sme usku-
točnili v našej škole od januára do 
konca marca. Po zimných prázdni-
nách žiaci nastúpili do školy 10. ja-
nuára. Školské vyučovanie  sme hneď 
začali s našimi tradičnými činnosťa-
mi.

1. Športové aktivity - „Vykročme 
do nového roka správnym krokom 
– športovaním“ (rýchla chôdza po 
uliciach). Uskutočnili sme 8. ročník 
súťaže „Moja kondička“, v ktorej o 
diplom a medailu bojovali žiaci v troch 
disciplínach – kliky, zhyby a drepy. Z 
dievčat si prvenstvo vybojovala Rita 
Gurovičová, z chlapcov Ján Grigľák.
2. Aktivity zamerané na  rozvíjanie 
čitateľskej gramotnosti: 
Testy a ich dosiahnutá priemerná 
úspešnosť v ročníkoch – 
-Test 4 – 2. roč.- 80% , 3. roč. 94%, 
4. roč. 68%. Plný počet bodov získali 
žiaci Alex Čarnogurský a Rita Guro-
vičová,  Bianka a Lenka Rušinové (3. 
roč.). 
-Test 5 – 2. roč. 55%, 3. aj 4. roč. 
79%. Plný počet bodov získali žiačky 
Rita Gurovičová a Bianka Rušinová (3. 
roč.). 
-Test 6 – 2. roč. 85%, 3. roč. 90 % 
,4. roč.73%. Plný počet bodov získala 
žiačka Rita Gurovičová (3. roč.). 
Ďalšie aktivity – Učiteľky čítajú deťom 
goralské rozprávky, Deti čítajú deťom 
goralské rozprávky, reťazové čítanie 
rozprávok, vyučovacia hodina čítania 
v miestnej knižnici, tvorivé písanie 
príbehu podľa ilustrácie.
3. Školské súťaže a aktivity:
 -  V Medzinárodnom dni materinské-
ho jazyka bol súboj dvoch  zmiešaných 
skupín o víťazstvo vo  vedomostiach 
v slovenčine a o Slovensku. Vyhrala 
skupina pod vedením Janka Grigľáka.
-   Pri príležitosti Svetového dňa po-
ézie triedne  aj školské kolo v recitá-
cii básne s podporou čítania textu, nie 
spamäti. V školskom kole si prvenstvo 
vybojoval Ján Grigľák (4. roč.),  druhé 
miesto získala Rita Gurovičová (3. 
roč.), tretie Alex Čarnogurský (3. roč.). 
Títo žiaci boli ocenení diplomom, vec-
nou odmenou a čokoládkou, ktorú si 
odniesli aj žiaci, ktorí postúpili do 
školského kola. Všetci ostatní si po-
chutnali na cukríkoch.
- V prednese poézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín si všetci žiaci vybrali na 
prednes iba poéziu. Z triedneho kola 
postúpili najlepšie prednášajúci do 
školského, v ktorom si víťazstvo vy-
bojoval Janko Grigľák (4. roč.). Odme-
nou mu bol diplom a vecná cena. 
- Uskutočnili sme Školský karneval, 
v ktorom  diplom „Najkrajšia maska 
karnevalu“ si odniesla Rita Gurovičo-
vá, ktorá sa premenila na Kleopatru. 
Všetky masky boli odmenené hračka-
mi, ktoré si deti samy vybrali.

- Žiaci písali 3. ročníkovú slohovú 
prácu, ktorá bola zameraná na tvori-
vé písanie. Jej názov znel „Ako by sme 
mohli zachrániť planétu ZEM.“
- Pri príležitosti „Svetového dňa vody“ 
sme uskutočnili ďalšiu environmen-
tálnu aktivitu „Šetríme vodou“. Pre-
brali sme témy – odkiaľ máme pitnú 
vodu, na čo ju potrebujeme, kolobeh 
vody v prírode s kreslenou prezen-
táciou, i ako ju neznečisťovať a šet-
riť ňou. V závere sme žiakom poroz-
právali rôzne zaujímavosti o vode, 
deti riešili hravé úlohy v pracovných 
listoch a spoločne sme si zaspievali 
piesne, v ktorých sa voda spomína.
-  V školskom klube sa deti tiež spo-
ločne venovali čítaniu kníh a pri prí-
ležitosti Svetového dňa ústneho zdra-
via sa porozprávali o ústnej hygiene a 
prečo si treba pravidelne umývať zuby. 
Potom si ich aj poumývali vlastnými 
zubnými kefkami.
- Naďalej prebieha školský zber pa-
piera. Je to jedna z foriem triedenia a 
recyklácie odpadu, ku ktorej vedieme 
našich žiakov už veľa rokov. Ďaku-
jeme aktívnym rodičom, ktorí sa do 
zberu zapájajú.

4. Zapojenie do celoslovenských 
súťaží:
- „Môj farebný svet“ s TJ Zákopčie. 
Vyfarbené pohľadnice sme odoslali 
a  šťastie sa usmialo na našu prváčku 
Lauru Rušinovú, ktorá získala vecné 
darčeky v podobe kreatívnych potrieb 
značky Maped. Laura nám tiež urobila 
radosť, keď krásne nakreslila portréty 
učiteliek, na ktorých sa všetky spo-
znali.
- Súťažíme s Kauflandom „Moja malá 
záhradka“. Mali sme pestovať bylinky 
v malej záhradke, na ktorú nám mal 
Kaufland všetko dodať, ale nás nevy-
losovali.
- Ypsilon – slovina je hra, zo 17-tich  
súťažiacich získalo diplom s medailou 
štrnásť žiakov, to znamená, že ich vý-
sledky boli viac ako 80%.

- Prihlásenie do súťaže v matematike 
Klokanko.
5. Aktivity zamerané na zdravé stra-
vovanie:
-  Týždeň so zdravou desiatou – jeden 
týždeň v každom mesiaci v spolupráci 
s rodičmi.
- Zdravie v pohári – zima - žiakom 
sme zakúpili mlieko. 
- Ovocie do škôl – pokračujeme v pro-
jekte.
Polročné vysvedčenia - Žiaci písa-
li polročné práce a uzatvárali sme 1. 
polrok školského roka 2021/2022. Ne-
čakali ich tradičné vysvedčenia, ale iba 
výpisy známok, ktoré sme im doručili 
cez našu webovú stránku. Deti nám 
urobili radosť, lebo 53% z nich malo 
čisté jednotky, výborný prospech do-
siahlo až 79% (prváci a žiaci s pro-
spechom prospel s vyznamenaním), 
3 žiaci prospeli veľmi dobre a 1 žiak 
prospel. Tradičné vysvedčenie za obi-
dva polroky dostanú na konci školské-
ho roka.
V polovici februára sme mali veľa žia-
kov chorých a k ním sa pridali aj traja 
pedagogickí zamestnanci. Po dohode 
zriaďovateľa školy, riaditeľky školy a 
regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva bolo prijaté riešenie dať do 
konca týždňa chrípkové prázdniny pre 
vysokú chorobnosť žiakov a pedago-
gického zboru. Potom nasledovali jar-
né prázdniny, ktoré trvali od 21. feb-
ruára do 25. februára.

Netradičná aktivita:
Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
šťastia sme si pred vyučovaním uro-
bili krátku besedu, ktorú sme spojili 
s ochutnávkou troch druhov čoko-
lád. Najprv sme sa pýtali žiakov čo 
si predstavujú pod pojmom šťastie, 
potom deti rozprávali kedy sa cítili 
šťastní a pri akej príležitosti. A aby sa 
im deň vydaril, zakúpili sme im hor-
kú, mliečnu a bielu čokoládu. Žiaci 
si ju mali vychutnať so zatvorenými 
očami. Pri horkej sa niektorým krivili 
ústa, mliečna bola v poriadku, najviac 
chutila biela čokoláda. Potom sme s 
dobrou náladou pokračovali v učení.

Podrobné informácie o práci v jednot-
livých mesiacoch s obrazovou prílo-
hou môžete nájsť na  webovej stránke 
školy zsmatiasovce.edupage.org.

PaedDr. Elena Galovičová,
riaditeľka školy
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