
Obec docielila spochybnenie vodného 
toku na ulici Potok, ktorý chce kúpiť 
od Slovenského pozemkového fondu, 
za účelom majetkovoprávneho uspo-
riadania pozemku s pánom Bjalončí-
kom. Obec taktiež disponuje vyjadre-
ním Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, že tá časť pozemku, ktorá je 
pod komunikáciou, môže byť zapísa-
ná do vlastníctva obce. Momentálne 
sa čaká na podpis delimitačného pro-
tokolu so Slovenským pozemkovým 
fondom, aby sa tento pozemok mohol 
previesť do vlastníctva obce. Následne 
môže dôjsť k podpisu zmluvy s pánom 
Bjalončíkom.

Obec Matiašovce blahoželá sestrám 
Lachovým za krásne úspechy v jaz-
deckom športe a k reprezentácii našej 
obce na Slovensku aj v zahraničí. Lea 
Lachová obsadila 1. miesto na SJA CUP 
vo Finticiach a Liliana Lachová získa-
la  3. miesto na súťaži Podhalanskie 
zawody jezdiecke v Lopusznej. Blaho-
želáme a prajeme veľa ďalších úspe-
chov!

Búracie práce kultúrneho domu na 
ulici Potok sa začali 29. júla. Celkové 
búranie trvalo 9 dní a obec na tieto 
práce vyčlenila len 54 eur. Všetky práce 
boli zabezpečené tak, že obec nemu-
sela vynaložiť takmer žiadne financie. 
Odovzdanie stavby komunitného cen-
tra dodávateľovi prác sa uskutočnilo 
12. augusta. „Kultúrny dom sa zbúral 
z dôvodu realizácie stavby nového ko-
munitného centra. Jeho zbúranie bolo 
nariadené na základe hygienických, 
bezpečnostných a praktických dôvo-
dov. Prosíme občanov o trpezlivosť pri 
výstavbe komunitného centra a tiež 
chceme všetkých poprosiť, aby nešírili 
dezinformácie týkajúce sa „úmyslu“ 
obce nasťahovať do nových priestorov 
rómske obyvateľstvo. Komunitné cen-
trum musí 5 rokov slúžiť na účel, na 
ktorý bude postavené, teda bude slúžiť 
hlavne občanom našej obce na rôzne 
podujatia,“ konštatuje starosta.

Obec odoslala občanom listy s pros-
bou o zriadenie vodomerných šácht za 
účelom hľadania každodenného úni-
ku pitnej vody z verejného vodovodu. 
Avšak, na základe dohody, vyplývajú-
cej z verejnej schôdze s veľmi nízkym 
počtom odberateľov pitnej vody z ve-
rejného vodovodu sa dohodlo, že vo-
domerné šachty sa pre tento čas reali-
zovať nebudú. Vzhľadom k nedostatku 
financií na opravu poslednej, pravde-
podobne poškodenej časti vodovodu, 
bude tento stav tolerovaný zo strany 
občanov do času získania financií na 
jeho opravu a dovtedy sa občania budú 
snažiť s pitnou vodou neplytvať. Až 
potom sa pristúpi k montáži vodome-
rov.

Od 1. januára 2021 bude každá obec 
povinná zabezpečiť zber biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu 
(BRKO). V tejto súvislosti  sme riešili 
niekoľko variant, či kuchynský odpad 
zbierať, čo by znamenalo zakúpe-
nie vedierka na tento odpad do kaž-
dej domácnosti. S tým by bol spojený 
nákup kompostovateľných sáčkov na 
tento odpad – 1 sáčok/týždeň do kaž-
dej domácnosti. V takomto prípade by 
však obec musela zabezpečiť týžden-
ný vývoz a to by zdvojnásobilo súčas-
né poplatky za odpad v obci. Druhým 
spôsobom, ako túto situáciu riešiť, 
je vytvorenie niekoľkých „hniezd“ v 
obci, na ktoré by občania tento odpad 
prinášali. Aj tento variant by však bol 
pre obec pomerne drahý, avšak ešte 
k tomu aj pracný, pretože občania by 
museli daný odpad znášať na určené 
miesta a tu by s najväčšou pravdepo-
dobnosťou dochádzalo k hromadeniu 
zápachu, nečistôt a k zhromažďova-
niu hlodavcov, mačiek, psov alebo do-
konca lesnej zveri. K zvýšeniu tohto 
poplatku sme však nechceli pristúpiť, 
preto sme hľadali iný spôsob. Tre-
tím spôsobom riešenia problematiky 
BRKO by bol nákup kompostérov do 
každej domácnosti. Tento variant je 
najdrahší zo všetkých, avšak vyriešil 
by dva problémy, a to zber tzv. zele-
ného odpadu a zber BRKO. V zákone 
o zbere tohto odpadu sa nachádza vý-
nimka, že ak obec preukáže, že 100% 
obyvateľov obce bude kompostovať, 
tak obec nie je povinná zabezpečovať 
zber tohto odpadu. Prakticky tento jav 
v našej obci prebieha, pretože veľká 
časť  občanov má kúpené alebo zria-
dené kompostéry z dreva či iného ma-
teriálu, ďalšia pomerne veľká skupina 
obyvateľov má stále domáce zvieratá, 
ktorým dáva obidve zložky biologic-
kého odpadu a tým neprodukuje daný 
odpad. Preto touto cestou Vás žiadame 
o spoluprácu pri dokladovaní preuká-
zania spôsobu riešenia kompostova-

nia v každej domácnosti. Okrem toho 
však obec pripravuje žiadosť o dotáciu 
na zriadenie obecného kompostovis-
ka, na ktoré bude možné zelené od-
pady nosiť. V rámci tejto žiadosti chce 
obec žiadať financie na nákup traktora 
s vlečkou a potrebným príslušenstvom 
ku kompostovaniu a tiež aj štiepkovač 
na konáre.

Našu obec nereprezentuje žiadny fut-
balový tím, či už žiakov alebo mužov. 
Tento stav je spôsobený nedostatkom 
hráčov v jednotlivých vekových ka-
tegóriách a zároveň aj pretrvávajúcim 
nezáujmom futbalistov o reprezentá-
ciu obce v tomto športe.



Brány Materskej školy sme otvori-
li 2.septembra a deti sme privítali vo 
vyzdobených priestoroch. S úsmevom 
prišli deti, ktoré mali prázdniny. A so 
slzičkou deti, pre ktorých bolo  všetko 
nové.

Od septembra sa o deti stará – v trie-
de Včielok – p. riaditeľka Bc. Kari-
na Graindová a pani učiteľka Janka 
Tyrpáková. Pani učiteľka Mgr. Veroni-
ka Borovská a pani učiteľka Bc. Kata-
rína Kovalčíková  sa venujú deťom v 
triede Lienok. Jedlo nám plánuje pani 
vedúca Mária Galliková, navarí nám 
pani Terézia Weberová a o poriadok sa 
stará pani Zuzana Babiaková.

Školský rok sme otvorili s počtom 40 
zapísaných detí. Z toho je 18 dievčat a 
22 chlapcov. K „matiašovským“ de-
ťom sú opäť zapísané deti so Spišskej 
Starej Vsi a zo Zálesia. Do prvého roč-
níka pripravujeme 9 predškolákov.

Začiatok roka prebehol dosť netra-

dične, vzhľadom na minulé roky. Plní 
očakávania, ale aj obáv ako to zvlád-
neme, sme sa tešili na vaše ratolesti. 
Ako to už začiatkom septembra býva,  
detičky smútili hlavne v malej triede. 
Netrvalo to však dlho. Keďže nám po-
časie vyšlo na jednotku, chodili sme 
na slniečko už od začiatku a tak sa 
slzičky z tvárí detičiek stratili. Poma-
ličky si deti zvykajú na denný režim 
Materskej školy a nové jedlá. Detičky 
v triede Včielok už absolútne nepo-
trebujú pomáhať s obliekaním a vy-
zliekaním. A Lienočky to určite hravo 
zvládnu o chvíľu. Týždenne plánujeme 
aktivity podľa školského vzdelávacie-
ho programu „ Zvedavé Slniečka“,  o 
ktorých sú naši rodičia pravidelne in-
formovaní. 

Ďakujeme vám, milí rodičia, že ste 
zodpovední. Prajem nám všetkým 
úspešný  školský rok. 

Bc. Karina Graindová
Riaditeľka MŠ

Oznamujeme občanom, že Návrh Zmeny a doplnenia 
Územného plánu obce Matiašovce uzrel svetlo sve-
ta a je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v papierovej 
podobe, na webovej stránke obce a na webovom sídle 
www.uzemneplany.sk. Bližšie informácie sa dozviete 
na uvedených odkazoch a pripomienky k jeho zneniu 
bolo možné adresovať iba písomne alebo elektronicky 
do 25.10.2020. V rámci závažných pripomienok, ktoré 
boli obci doposiaľ doručené, sú napr. zrušenie veľké-
ho futbalového ihriska a výstavba rodinných domov na 
jeho mieste a nebudovanie vodozádržných opatrení nad 
intravilánom obce ako protipovodňovej ochrany obce.

Na Mlynskej ulici bola zrealizovaná výstavba dvoch od-
vodňovacích kanálov v dĺžke 70 m a položenie frézova-
ného asfaltu. Pre spevnenie povrchu bol prejazd ulicou 
na pár dní obmedzený, preto ďakujeme občanom za 
trpezlivosť a dodržiavanie zákazov, aby tak vynalože-
né financie neboli použité nadarmo. „Počas opravy ko-
munikácie na Mlynskej ulici sme využili mechanizmy, 
ako aj zvyšný frézovaný materiál a opravili sme ešte 
dva krátke úseky ciest v bočnej časti ulice Potok. Cel-
kovo sme prostredníctvom frézovaného asfaltu opravili 
v obci cca 600 m ciest,“ uvádza starosta.

16. septembra sa v našej obci usku-
točnilo druhé kolo pojazdnej technic-
kej kontroly pre farmárske traktory 
a vlečky. V tento deň bolo skontrolo-
vaných ďalších 20 strojov z našej obce. 
Na  základe neustáleho záujmu obča-
nov z našej obce, stanica technickej 
kontroly vytýči tretí termín konania 
kontroly, o ktorom vás budeme infor-
movať.



• Obci Matiašovce bola schválená dotácia vo výške 1.500 eur 
na nákup nových kníh do obecnej knižnice. 

• Kolaudačné konanie Kultúrneho domu a Klubu mládeže pri 
Obecnom úrade prebehlo úspešne. Momentálne obec čaká 
na schválenie žiadostí o preplatenie nákladov spojených 
s rekonštrukciou týchto objektov a tak odbremení obec od 
jedného úveru. 

• 20. júla si Materská škola prevzala výhru od firmy Nano 
omietky, a to materiál na realizáciu novej omietky v triede 
Materskej školy. 

• V mesiaci júl bolo v obci vykonané odvodnenie areálu 
Základnej školy, Materskej školy a kostola v dĺžke 90 m. 

• Verejné obstarávanie na uloženie trávnika na 
multifunkčnom ihrisku na ulici Potok sa realizovalo v mesiaci 
august, v najbližších dňoch bude tento trávnik na ihrisku 
inštalovaný. 

• Obecná hasičská cisterna bola preradená zo štandardnej 
evidencie vozidiel z dôvodu jej prepísania do evidencie vozidiel 
Ministerstva vnútra, čo znamená, že s cisternou nebudeme 
musieť absolvovať pravidelné ročné emisné a technické 
kontroly.  

• V spolupráci so Správou a údržbou ciest Prešovského 
samosprávneho kraja sa uskutočnilo rokovanie vo veci výrubu 
dreviny – lipy, na križovatke smerom do Zálesia. Zároveň 
sa pracuje na finálnej verzii projektovej dokumentácie 
rekonštrukcie tejto križovatky, s ktorej realizáciou sa ráta na 
začiatku roka 2021. 

• Personálne zmeny zaznamenala Základná škola v našej 
obci. Mgr. Annu Kalafutovú nahradil Mgr. Gáborčík, toho 
vzápätí nahradila Bc. Vidová a tú, veríme, že definitívne na 
dlhšiu dobu nahradila Bc. Monika Kuchtová. Veríme, že sa tieto 
personálne zmeny konečne ustália, pretože je to deviata osoba 
v priebehu 10-tich rokov na danej pozícii.  

• Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
zrekonštruovala 900 m cestnej komunikácie od konca 
intravilánu obce k hranici s mestom Spišská Stará Ves. 

• Krízové riadenie okresného úradu Kežmarok vyzvalo obec 
na predloženie všetkých výdavkov spojených s pandémiou 
koronavírusu. Obci tak budú preplatené náklady vo výške 
1381,85 eur. 

• Obci bola schválená dotácia na obnovu pamätnej tabule 
osloboditeľov obce nachádzajúcej sa na budove Obecného 
úradu vo výške 290 eur od Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, oblastná organizácia Poprad. 

• Obec disponuje právoplatným stavebným povolením na 
rozšírenie vodovodu na ulici Hlavná, za budovou Jednoty. 
Stavebnú časť má prevziať Podtatranská vodárenská 
spoločnosť a.s. s predpokladom realizácie stavby v budúcom 
roku. 

• Z obce bolo v poslednom kvartáli vyvezených 2,79 t 
nebezpečného odpadu, 790 kg elektroodpadu a 10,91 t 
veľkoobjemového odpadu. 

• 18. septembra sa uskutočnilo zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.

Nové vozidlá Iveco Daily si 9. júla prevzalo 30 miest a 
obcí Prešovského kraja za účasti ministra vnútra SR, 
Romana Mikulca, spolu s predstaviteľmi Ministerstva 
vnútra, Prezídia HaZZ a Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR.
Šťastie sa usmialo aj na našu obec a môžeme sa tak tešiť 
novému vozidlu. Slávnostného odovzdávania sa zúčast-
nil starosta obce spolu s členmi Dobrovoľného hasičské-
ho zboru, ktorí sa taktiež zúčastnili potrebných školení 
k obsluhe tohto vozidla. Chceme však pozvať dobro-
voľníkov do radov dobrovoľných hasičov v našej obci, 
pretože sa každoročne znižuje počet členov nášho dob-
rovoľného zboru a tým sa aj znižuje počet akcieschop-
ných ľudí v prípade mimoriadnej udalosti. Zároveň však 
štát môže premiestniť vozidlo do inej obce, v prípade, že 
obecný hasičský zbor nebude disponovať dostatočným 
počtom hasičov potrebným k plneniu úloh.



Školský rok 2020/2021 sme sláv-
nostne otvorili 2. septembra v dolnej 
budove školy. Kvôli pandémii mali 
vstup do budovy povolený iba rodi-
čia prváčikov a zamestnanci školy.  
V  prvom ročníku sme privítali  dve 
žiačky  - Patríciu Gallikovú a Niko-
lu Rušinovú. V tomto školskom roku 
navštevuje našu školu 21 žiakov. V I. 
triede sa učia žiaci 1. a 2. ročníka (10 
ž.), triednou učiteľkou je slečna Šte-
fánia Jankelová. V II. triede sa učia 
žiaci 3. a 4. ročníka (11 ž.), triednou 
učiteľkou je pani Elena Galovičová. 
Na škole pracujú 2 krúžky – futbalový 
a hudobno-dramatický. ŠKD navšte-
vuje 20 žiakov.

Našou tradíciou je, že školský rok za-
číname športovou aktivitou, ktorú 
sme nazvali  Školská míľa. Je to vlast-
ne turistická vychádzka smerom na 
Zálesie a späť.

Ďalšou tradíciou na začiatku školské-
ho roka, v rámci regionálnej výcho-
vy je, že osobne navštevujeme obce 
v Zamagurí. Tentoraz sme si vybrali 
obec Červený Kláštor a Lechnicu. V 
obidvoch obciach sme si prezreli aj 
miestne kostoly. Venoval sa nám pán 
farár Jozef Galovič. Nezabudli sme sa 
oboznámiť aj s históriou nášho kraja v 

miestnom múzeu (kláštor).

V rámci Európskeho týždňa športu 
(21.9. – 27.10.) sme na multifunkčnom 
ihrisku uskutočnili aktivitu pod ná-
zvom Ihrisko plné detí – jeseň. Žiaci 
si vybrali sami, akú športovú činnosť 
budú vykonávať. K  dispozícii mali 
rôzne náčinie.

Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej 
aktivity Do školy na bicykli, ktorá tr-
vala od 21. septembra do 2. októbra. 
Pre žiakov sme pripravili aj sprievod-
né činnosti. Prvá bola „Kolobežko-
bal“. Súťažili dve družstvá, ktoré sa 
pohybovali na ihrisku na kolobežkách. 
Ich úlohou bolo dať gól kolesom kolo-
bežky. Zápas skončil nerozhodne, bez 
gólov. V druhom týždni žiaci riešili 
hravý „Vodičský test“, ktorý bol za-
meraný aj na čítanie s porozumením. 
Žiaci si mohli na otázku „Aký význam 
majú bezpečnostné pásy?“ vybrať aj 
odpoveď „Aby deti v aute nevystrája-
li.“, alebo na otázku „Prečo je v aute 
spätné zrkadlo?“ aj odpoveď “Aby sa 
mohla mamka v aute nalíčiť.“

V Európsky deň jazykov sme praco-
vali aj s atlasmi a hľadali susedov s 
našou republikou. Žiaci vedeli, akými 
jazykmi sa v daných krajinách hovorí. 

Vyskúšali sme ich vedomosti ešte raz, 
či jednotlivé jazyky rozoznajú. Púšťa-
li sme im rozprávky v origináli a deti 
dokázali jazyky identifikovať. Cieľom 
aktivity je, aby sa deti vzdelávali, aby 
boli jazykovo zdatní a dokázali sa v 
cudzine dohovoriť.

Nezabudli sme ani na zdravé stravo-
vanie. Svetový deň mlieka sme spojili 
s Týždňom so zdravou desiatou. Žia-
ci si nosili do školy zdravé potraviny, 
ovocie a zeleninu. My sme im zakúpili 
mlieko, na ktorom si všetci pochutnali 
a urobili si aj „fúzy“.

Tešíme sa, že sa náš školský dvor po-
maly mení na areál oddychu a zážitko-
vého učenia. Dúfame, že ho už čoskoro 
budeme môcť naplno využívať.

Školský vzdelávací program máme 
zameraný aj na športovanie a zdravé 
stravovanie, preto sa snažíme počas 
celého školského roka pripravovať 
žiakom viac aktivít s týmto zame-
raním. Zároveň plníme úlohy, ktoré 
nám vyplývajú z Národného akčného 
plánu prevencie obezity na roky 2015 
– 2025.

PaedDr. Elena Galovičová,
riaditeľka školy
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