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3. októbra sa konala verejná schôdza, 
týkajúca sa neutíchajúcich problémov 
obecného vodovodu na ulici Potok. 

„Sme si vedomí, že je s vodovodom 
problém, ale momentálne ho nevie-
me vyriešiť. Do verejného vodovodu 
priteká pomerne veľké množstvo pit-
nej vody. Podľa posledných meraní 
je prítok do celej sústavy za 24 hodín 
až 38-tisíc litrov vody. Predpoklada-
ná spotreba na jedného obyvateľa je 
93 litrov za 24 hodín, to znamená, že 
množstvo potrebné pre 100 obyvate-
ľov, trvale žijúcich na ulici, je 9300 
litrov vody. Z čoho vychádza, že pri-
tekajúcej vody je 4-násobok, ako je jej 
potreba. Lenže toto množstvo vody sa 
neuveriteľne rýchlo míňa a nie je zná-
me kde. Dedukujeme, že celý posled-
ný starý úsek je deravý a pri vysokom 
tlaku sa v celej dĺžke roztvára a nevy-
kazuje poruchu na jednom viditeľnom 
mieste. Ďalšou domnienkou je, že je 
minimálne jeden (možno viacero) po-
škodených koncových zariadení (ven-

tily, plaváky v toaletách, či samotné 
potrubia na prípojkách), kde sa táto 
voda neúmyselne stráca do odpado-
vých či drenážnych potrubí. Veríme, 
že žiaden odberateľ nerobí záškod-
níctvo, pretože by robil škodu aj sebe. 
Aktuálny stav v zásobovaní s pitnou 
vodou je potrebné rešpektovať, pre-
tože na všetky opravy nie sú financie. 
Žiadosť o dotáciu je podaná vyše roka 
a bez výsledku, alebo aspoň odpove-
de, aby sme sa vedeli zariadiť. Preto 
musíme hľadať aj iné zdroje, z ktorých 
by sme danú situáciu raz a na dlhšiu 
dobu vyriešili. Na najbližšom zasad-
nutí obecného zastupiteľstva sa touto 
témou budeme zaoberať a tu chcem 
predostrieť návrh, buď použitia fi-
nancií z rezervného fondu obce, alebo 
prijatia krátkodobého úveru na daný 
účel, alebo podania žiadosti o dotáciu 
z iných zdrojov, kde však ale budeme 
opäť čakať. Okrem toho obec požiadala 
štát o finančnú pomoc ešte pred Via-
nocami, kde možno z rezervy predse-
du vlády SR, či dotácie Ministerstva 

financií SR alebo dotácie Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie SR s týmto problémom 
a zatiaľ tiež bez úspechu. Pre dočasné 
zlepšenie situácie sa pred Vianocami 
pristúpilo k vykopaniu 4 studní, kto-
rých výdatnosť sa bude zisťovať v naj-
bližšom čase a následne sa rozhodne 
či sa pripoja alebo nepripoja na sieť 
pre zlepšenie prítoku. Našťastie pred 
Vianocami prišiel dážď, takže problé-
my s vodou sa nám na chvíľu oddiali-
li,“ uvádza starosta obce.

Obec taktiež uhradila faktúru za reali-
záciu vodovodného premostenia pred 
novostavbou Komunitného centra a 
zriadenie 4 domových prípojok. Stav s 
verejným vodovodom nás mrzí, pre-
to budeme pracovať na jeho riešení 
a prosíme o zhovievavosť, pretože z 
„dedka“ nemôže byť „mládenec“ bez 
zásadných opráv celej sústavy.
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V roku 2021 sa uskutoční prvé plne 
elektronické sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov. Sčítanie domov a 
bytov je vo finálnej fáze, ale sčíta-
nie obyvateľov bude ešte len  pre-
biehať od 15. februára do 31.marca 
2021. Každý obyvateľ sa má sčítať 
sám alebo pomocou blízkej osoby 
prostredníctvom počítača, tabletu 
alebo mobilu s pripojením na in-
ternet. Sčítací formulár bude do-
stupný na webovej stránke www.
scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta 
cez mobilnú aplikáciu. 

V každej obci, čiže aj u nás, je zria-
dené kontaktné miesto, kde oby-
vateľom, ktorí sa nebudú môcť 
elektronicky sčítať sami, pomôže 
stacionárny asistent. Dokonca vo 
výnimočných prípadoch na požia-
danie bude k dispozícii aj mobilný 
asistent, ktorý v prípade potreby 
navštívi obyvateľov u nich doma. 

Kontaktné miesto u nás je na Obec-
nom úrade v čase úradných hodín. 
Individuálne sčítanie je možné do-
hodnúť na tel. číslach: 0911 89 00 
54 alebo 052 418 12 01, resp. po-
mocou e-mailu: podatelna@ma-
tiasovce.sk

Všetky údaje, ktoré obyvateľ po-
čas sčítania do formulára uvedie, 
sa musia vzťahovať k rozhodujú-
cemu okamihu sčítania, ktorým 
je 1. január 2021. Počas Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov 2021 
bude zachovaná maximálna možná 
ochrana osobných údajov. Všetky 
získané údaje budú zabezpečené a 
chránené pred zneužitím. Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov prináša 
nenahraditeľné informácie o stave 
spoločnosti, o jej demografických, 
sociálno-ekonomických a kul-
túrnych štruktúrach, o životných 
podmienkach obyvateľov a ich bý-
vaní, preto prosíme zúčastnite sa 
ho a šírte osvetu, aby sa ho zúčast-
nili všetci obyvatelia našej obce. Za 
spoluprácu ďakujeme.

Prerokovanie zmeny a doplnku č.1 k 
Územnému plánu obce sa uskutočnilo 
16. októbra. V doobedňajších hodinách 
rokovanie prebiehalo so zástupcami 
štátnej správy, poľnohospodársky-
mi subjektami, pôsobiacimi na území 
našej obce a inštitúciami. Popoludní 
mohli svoje pripomienky predniesť 
obyvatelia našej obce a tiež majite-
lia chát či chalúp z nášho územia. 
Na tomto stretnutí bolo vznesených 
niekoľko požiadaviek, ktoré budú vy-
hodnotené začiatkom roka 2021. „Tie 
pripomienky, ktoré budú akceptova-
né, sa následne zapracujú do Zmeny a 
doplnku Územného plánu.  Požiadav-
ky, ktoré nebudú môcť byť nateraz ak-
ceptované, budú prerokované priamo 
s dotyčnými osobami, ktoré tieto po-
žiadavky uviedli s uvedením vysvetle-
nia a nasledujúceho postupu,“ uvádza 
starosta obce.

Od 1. januára 2021 je možnosť "zba-
viť sa" drobného stavebného odpadu 
(DSO) formou uloženia do veľkoobje-
mového kontajnera (VOK). VOK bude 
umiestnený pri hasičskej zbrojnici. V 
prípade využitia tejto služby je po-
trebné kontaktovať zamestnanca obce 
na tel. čísle 0911 809 878 alebo sa 
zastaviť na Obecnom úrade a dohod-
núť uloženie DSO do VOK. Poverený 
zamestnanec odváži množstvo DSO, 
potom sa DSO uloží do VOK a zamest-
nanec vypíše vážny lístok, na základe 
ktorého občan pôjde uhradiť poplatok 
v hotovosti do pokladne na Obecnom 
úrade. Následne obec požiada zbe-
rovú spoločnosť o vývoz daného VOK 
spoločne s ďalšími dvomi obcami, aby 
sme šetrili financie pôvodcov DSO.
Pre rok 2021 si obec uplatňuje výnim-
ku zo zákona, a to tým, že deklaruje 
100%-né kompostovanie biologic-
ky rozložiteľného odpadu (BRO) vo 
všetkých domácnostiach, s ktorým je 

možné kompostovať aj biologicky roz-
ložiteľný kuchynský odpad (BRKO). 
Na základe toho nie je potrebné z na-
šej obce BRKO od 1.1.2021 vyvážať, čo 
by spôsobilo takmer zdvojnásobenie 
výšky poplatku za zmesový komunál-
ny odpadu v každej domácnosti. Po-
zitívnou správou je, že základná výš-
ka poplatku za komunálne odpady na 
osobu na deň, resp. na kalendárny rok, 
sa aj napriek zvýšeniu nákladov od 
zberovej spoločnosti zásadne meniť 
nebude. Dôjde len ku „kozmetickej“ 
úprave kvôli zaokrúhľovaniu a inka-
sovaniu poplatkov. Avšak pri dokupo-
vaní lístkov (žetónov) v prípade, že je 
v danej domácnosti vyššia produkcia 
odpadu, bude cena 1 ks lístka (žetó-
nu) vyššia. Týmto chceme požiadať a 
motivovať obyvateľov k väčšiemu se-
parovaniu odpadov. Obecné zastupi-
teľstvo schválilo dané pravidlá na ka-
lendárny rok 2021 a v prípade potreby 
ho pre rok 2022 upraví.

Náš obecný úrad sa zapojil do služ-
by mID, prostredníctvom organizácie 
DEUS - Datacentrum elektronizácie 
územnej samosprávy Slovenska. Ob-
čania môžu vybaviť niekoľko záleži-
tostí z pohodlia domova cez aplikáciu 
mID, ktorá je k bezplatnému stiahnu-
tiu cez Googleplay Store alebo Apple 
App Store. Podpisovanie dokumentov 
od občanov bude možné aj bez akti-
vovaného elektronického občianskeho 
preukazu a jej využívanie je bezplatné. 
Viac o nej a jej využívaní sa dozviete 
na stránke www.vybavzmobilu.sk 

Budovu Obecného úradu zdobí zre-
konštruovaná pamätná tabuľa na poc-
tu osloboditeľov našej obce, na ktorej 
opravu sme získali dotáciu od Zväzu 
protifašistických bojovníkov, oblast-
nej organizácie v Poprade vo výške 309 
€. Popri tom sme upevnili pamätnú 
tabuľu všetkých obetí 1. a 2. svetovej 
vojny z našej obce, ktorú sme odhalili 
v roku 2015 počas Dňa obce na základe 
podnetov od našich obyvateľov.
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• Druhá etapa realizácie multifunkčného ihriska 
na ulici Potok bola dokončená. Obec v súčasnosti 
pracuje aj na oprave madiel na mantineloch a na 
spevnení mantinelov z vonkajšej strany ihriska. 

• Obec splnila záväzok, ktorý dala majiteľom 
stavebných pozemkov za Obecným úradom, a to 
zrealizovaním odklonenia vody z priekopy, ktorá 
ich pozemky zatápala. Pri týchto prácach bolo 
osadených 25 m kanalizačných rúr a touto aktivitou 
sa zároveň vytvorila prístupová cesta k žumpe za 
Obecným úradom. 

• Od 1. januára 2021 obec bude pokračovať v 
hlásení sirénou. Hlásenia sa majú uskutočňovať 
vždy v druhý piatok daného mesiaca o 12,00 hodine 
a to 2-minútovým stálym tónom. Pred spustením 
sirény bude znieť v rozhlase krátky oznam o tejto 
skutočnosti.  

• Na základe prijatých úsporných opatrení, 
súvisiacich so znížením nákladov obce (dopady 
pandémie, splácanie úveru), obec tento rok nebude 
do domácností distribuovať stolový kalendár. 
Veríme, že sa situácia zlepší a túto službu občanom 
v roku 2022 obnovíme. 

• V 4. kvartáli sa v našej obci  narodili 3 deti, 
zomreli 3 obyvatelia,  prisťahovali sa 2 občania a 
trvalý pobyt si v našej obci zrušil 1 občan. 

• Na základe kontroly projektu „Rekonštrukcia 
- zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho 
domu v obci Matiašovce“, prostredníctvom 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry, bude obci 
dodaný protokol a do dvoch mesiacov vyplatený 
prekleňovací úver na túto dotáciu zo štátneho 
a európskeho financovania a tým bude projekt 
ukončený. 

• Za posledný štvrťrok bolo z obce vyvezených 0,53 t 
nebezpečného odpadu a a 5 t pneumatík. 

• 11. decembra sa uskutočnilo zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.

Tradične sa Vám prihovárame, aby 
sme priblížili dianie u nás v mater-
skej škole. Naposledy sme Vás infor-
movali o tom, ako si deti zvykajú na 
denný režim materskej školy a nové 
jedlá.

Detičky v triede Včielok už vôbec ne-
potrebujú pomáhať s obliekaním a 
vyzliekaním. Aj lienočky to začínajú 
hravo zvládať. Týždenné aktivity plá-
nujeme podľa školského vzdeláva-
cieho programu „Zvedavé Slniečka“, 
o ktorých sú naši rodičia pravidelne 
informovaní. Taktiež chceme poďa-
kovať za pochopenie a ústretovosť 
obmedzeného chodu materskej školy 
z dôvodu karantény zamestnancov v 
období celoplošného testovania. 
Uplynulý rok bol úplne iný. Aspoň 
materské školy majú tú výhodu, že 
detičky mohli ďalej pokračovať v jej 
navštevovaní, s podmienkou, že sú 
úplne zdravé. A  musíme pochváliť ro-

dičov, že  to bolo naozaj tak. Napriek 
tomu, že nám „odpadli“ vystúpenia 
pre verejnosť, tak ku každej z tém, 

okrem iným aktivít, deti ovládajú pes-
ničku či básničku. 
Úctu k starším vštepujeme celý rok, 
nielen jeden mesiac v roku. V októbri 

však lásku a dobrotu starším oplatíme 
aj milou drobnosťou. Tento rok bás-
ničkový pozdrav deti poslali „online“. 
Dúfame, že vyčaril úsmev a potešil sr-
diečko. 
Tento rok sa naša materská škola za-
pojila do celoslovenského projektu 
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok“. Každoročne si spolu v MŠ 
pečieme medovníčky a aj ich spolu 
spapáme :), ale teraz deti pripravili, 
ozdobili, zabalili medovníčky a anje-
likov pre dôchodcov v Spišskej Starej 
Vsi. Veríme, že ich  balíček od detí  po-
tešil.
Na záver Vám prajeme, nech Božie po-
žehnanie a radosť života naplní každý 
Váš deň, nech Vaša rodina nespozná v 
tomto roku súženie, starosti a prob-
lémy. Vaše príbytky nech navštívi 
šťastie, láska a zdravie, ktoré vás budú 
sprevádzať každým Vašim krokom.

Kolektív Materskej školy

Počas prvého kola plošného tes-
tovania, ktoré sa uskutočnilo 
30. 10. – 1. 11. 2020 bolo celkovo 
v našej obci 432 otestovaných 
osôb. Pozitívny výsledok malo 
28 osôb. Druhé kolo plošného 
testovania prinieslo zníženie 
počtu pozitívnych osôb, keď zo 
409 otestovaných občanov, boli 
3 pozitívni.
Veľká vďaka patrí celému kolek-
tívu: príslušníkovi OZ SR Mari-
ánovi Šestákovi, príslušníčke PZ 
SR Darinke Maličkej,  členom 
DHZ Matiašovce Mariánovi Ko-
lodzejovi, Evke a Erike Bolcaro-
vičovým, Michaele Frankovskej 
a Veronike Babiakovej,  zdra-
votníckemu personálu Veronike 

Rušinovej, Klaudii Brejčákovej, 
Lívii a Michaele Ovšonkovým 
za zabezpečenie priebehu tes-
tovania. Vďaka patrí aj perso-
nálu obce Štefanovi Kuchtovi, 
Majke Semančíkovej, Alexandre 
Didiášovej, Zuzke Štefaňákovej, 
Igorovi a Nikolasovi Ščukovcom, 
ktorí pripravili priestory kultúr-
neho domu na testovanie. Títo 
všetci ľudia zabezpečili plynulý 
a bezproblémový priebeh testo-
vania a napriek riziku nakazenia 
seba samých a svojich blízkych 
túto službu pre nás ostatných 
vykonali. Obec taktiež ďakuje 
všetkým, ktorí potešili celý per-
sonál občerstvením z vlastnej 
vôle a nezištnosti.

Na zasadnutí obecného zastupi-
teľstva, ktoré sa konalo v sep-
tembri, boli prerokované pod-
mienky súvisiace s prípravami 
vybudovania kompostoviska a 
zberného dvora v našej obci. Na 
základe určenia lokality, pre-
hodnotenia s vlastníkmi sused-
ných pozemkov a komunikácie 
s projektantom bolo stanovené, 
že obec pristúpi len k realizácii 
obecného kompostoviska. „Ten-
to návrh bol odkomunikovaný so 
všetkými inštitúciami, ktoré sa 
k tomu mali vyjadriť. Obec teda 

podala žiadosť o nenávratný fi-
nančný príspevok, ktorý má byť 
využitý na výstavbu ohradeného 
areálu s novými garážami pre 
techniku, nákup traktora s vleč-
kou, nákup potrebnej techniky a 
nákup hnedých zberných nádob 
na biologický zelený odpad do 
každej domácnosti. Výsledok o 
schválení tejto žiadosti má byť 
zverejnený do 3-4 mesiacov od 
podania žiadosti, čiže približne 
v apríli 2021,“ konštatuje sta-
rosta obce.
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Vážení čitatelia Našich Matiašoviec,
v mojom  príspevku Vás chcem  in-
formovať o aktivitách, ktoré sme pre 
žiakov pripravili od októbra do de-
cembra 2020.

Mesiac október sme začali krúžko-
vou činnosťou. Pre deti sme pripra-
vili 2 krúžky – futbalový 
a hudobno-dramatický. 
Práca s deťmi v nich  tr-
vala iba dva týždne. Pre 
pokračujúcu pandémiu 
(COVID-19) sa vláda roz-
hodla pozastaviť ich čin-
nosť, aj výlety, exkurzie, 
školy v prírode, plavec-
ký výcvik a celosloven-
ské testovanie žiakov 1. 
a 3. ročníka v ich fyzickej 
kondícii.  Preto sa snaží-
me pripraviť deťom akti-
vity, ktoré môžeme robiť 
v rámci vyučovania.

Žiaci (2. – 4. roč.) na ho-
dine Člv písali 1. ročníko-
vú prácu na tému „Moje 
najkrajšie zážitky so 
starými rodičmi“. Túto 
tému sme vybrali aj pre-
to, že v októbri sme vždy 
pripravovali program pre 
starkých a vystúpili s ním v KD pri prí-
ležitosti ich sviatku. V tomto roku to 
bolo tiež zrušené. Deti písali o rôznych 
zaujímavých aktivitách. Dve žiačky na 
konci práce pripísali: „Mám vás rada, 
babka a dedo.“ (Darinka) „Mám vás 
rada.“ (Lilien)

V každom mesiaci robíme aktivitu 
Týždeň so zdravou desiatou. V ok-
tóbri sme v danom týždni pripravili aj 
„Zdravie v pohári – jeseň“. Deti si z 
domu doniesli nakrájané rôzne ovocie, 
ktoré sme dali do pohárov a deti si ho 
naberali zakúpenými špáradlami.

Pri príležitosti Svetového dňa sporenia 
žiaci na hodinách matematiky riešili 
slovné úlohy s danou problematikou.

Pravidelne mesačne (od októbra do 
mája) pracujeme na rozvíjaní a zlep-
šovaní čitateľskej gramotnosti našich 
žiakov. Pripravujeme im neznáme 
texty a testujeme ich v čítaní s poro-
zumením. TEST 1 na 100% vyriešila 
Darinka Michnová (2. roč.), TEST 2 
Rita Gurovičová (2. roč.) a Mária Rež-
nická (4. roč.), TEST 3 Rita Gurovičo-
vá a Bianka Rušinová (2. roč.) a Ján 
Grigľák (3. roč.). Nezabudli sme ani 
na tradičné goralské rozprávky, ktoré 
pani učiteľky čítajú žiakom v mesač-
ných intervaloch. 

Po tretíkrát sme spolupracovali so ZŠ 
Veľká Franková na aktivite „Záložka 
do knihy spája“. Cieľom je podnietiť 
žiakov k čítaniu a využívať záložku v 

knihe, ktorú práve čítajú.

V Európskom týždni športu si žiaci 
netradične zašportovali. Na hodinách 
telesnej výchovy si vyskúšali stolný 
tenis, ktorý hrali na laviciach. Zažili 
pri ňom veľa zábavy. Zároveň ano-
nymne vypĺňali dotazník Zdravý ži-

votný štýl a drogy (18 žiakov), ktorý 
sa týkal ich denného režimu.  Čo sme 
zistili, si môžete prečítať na webovej 
stránke školy.

V polovici novembra sa pani riaditeľka 
nakazila koronavírusom, preto muse-
li byť zamestnanci školy otestovaní. 
Jedna pani učiteľka bola pozitívna, a 
tak škola bola zatvorená a všetci ab-
solvovali povinnú karanténu. Riadne 
vyučovanie sa obnovilo 1. decembra.
Na december sa deti veľmi tešili, lebo 
mal prísť Mikuláš. Ale neprišiel, pan-
démia mu v tom zabránila. Žiakov 
však milo prekvapil. Sladkosti si našli 
na lavici. 

V decembri sme uskutočnili tieto tra-
dičné aktivity:
• Priestory školy sme vyzdobili s via-
nočnou a zimnou tematikou.
• Hodiny TSV sa uskutočňovali formou 
vychádzok, pohybom a pobytom žia-
kov na čerstvom vzduchu.
• Na hodinách VYV žiaci pripravili via-
nočné pozdravy pre partnerov školy.
• Zapojili sme sa do celoslovenskej sú-
ťaže VŠETKOVEDKO (výsledky budú v 
januári).
• V školskom kole PYTAGORIÁDY, ce-
loslovenskej súťaže v matematike, si 
žiaci tretieho a štvrtého ročníka otes-
tovali svoje vedomosti. Do okresného 
kola, ktoré sa uskutoční v Kežmarku, 
postúpil Tomáš Veselovský (4. roč.).

Za prísnych hygienických opatrení 
sme 15. decembra uskutočnili voľby 

členov do Rady školy pri Základnej 
škole v Matiašovciach. Za rodičov bol 
zvolený pán Gregor Galovič, ktorý od 
13 voliteľov získal 7 hlasov, nasle-
dovala pani Martina Kolodzejová s 5 
hlasmi a pani Monika Ziburová získala 
1 hlas. Za pedagogických zamestnan-
cov bola zvolená slečna Mgr. Štefánia 

Jankelová, za nepedago-
gických zamestnancov 
pani Marcela Marhefko-
vá. Za zriaďovateľa školy 
delegovalo obecné zastu-
piteľstvo dvoch členov – 
poslanci Eva Bolcarovi-
čová a František Gallik. V 
novom zložení bude rada 
školy pracovať nasledu-
júce 4 roky.

Pre zhoršujúcu sa situá-
ciu s pandémiou COVID 
– 19 sa minister školstva 
rozhodol žiakom predĺ-
žiť zimné prázdniny o 3 
dni. Preto sme aktivitu 
Besiedka pri stromčeku s 
darčekom pre spolužiaka 
zrušili a jednu aktivitu s 
environmentálnou tema-
tikou preložili na budúci 
kalendárny rok. Chceli 
sme posledné dni vyučo-

vania a všetky hodiny v starom roku 
využiť iba na preberanie učiva.

Zimné prázdniny sa žiakom začali 20. 
decembra 2020 a trvať budú do 8. ja-
nuára 2021. Vyučovanie sa má začať v 
pondelok 11. januára 2021 dištančnou 
formou. 

Dúfam, že si žiaci počas zimných 
prázdnin oddýchli, lebo v januári ich 
čaká previerka vedomostí, ktoré na-
dobudli počas prvého polroka škol-
ského roka 2020/2021. Držme im spo-
lu palce, nech na vysvedčení „svieti“ 
čo najviac jednotiek.

Podrobné informácie si môžete prečí-
tať na webovej stránke školy zsmatia-
sovce.edupage.org aj s fotografickou 
prílohou.


