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Testovanie v mestách a obciach je ce-
loštátnou témou, ktorá nemá jasne 
určené pravidlá a možno ani efekt, ale 
to nech riešia odborníci a za to zodpo-
vedné osoby. Otázka „dobrovoľnosti“ 
testovania je minimálne na diskusiu. 
Avšak testovanie funguje aj v Zama-
gurí v niekoľkých obciach. Preto v 
niekoľkých, pretože všetkým obciam 
sa to priestorovo, organizačne, záuj-
mom/nezáujmom obyvateľov, časovo 
a aj finančne neoplatí uhrádzať z roz-
počtov obcí. Preto po spoločnej dohode 
predstaviteľov zamagurských samo-
správ testujú len niektoré, prevažne 
tzv. spádové obce. Samotné testovanie 
a teda poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti obcou, voči občanom, nie je 
v žiadnom prípade štandardom a sa-
mospráva nie je povinná realizovať ta-
kého úkony. Povinnosti obce smerom 
k občanom definuje zákon o obecnom 
zriadení. Tam je jednoznačne napí-
sané, čo obce majú robiť a čo nie, v 
podobe originálnych a prenesených 
kompetencií. Je tu však polemika sú-
visiaca s núdzovým stavom a čo všet-
ko s ním súvisí. Obce chcú túto službu 
občanom poskytnúť, aby im pomohli 
plniť povinnosti súvisiace s preukazo-
vaním sa platným testom. Vzhľadom 
na negatívnu skúsenosť zo strany štá-
tu, spojenú s úhradou výdavkov na 
zabezpečenie testovania 23.a 24. ja-
nuára v našej obci, kde obec musela z 
vlastného rozpočtu uhradiť 1.545,52 € 
a v týchto výdavkoch nie sú zahrnu-
té personálne náklady zamestnancov 
obce, ako ani priestory či energie. Pre-
to sme sa rozhodli, že pokiaľ to nebu-
de nevyhnutné, testovanie v našej obci 
zatiaľ vykonávať nebudeme.   

Fond na podporu umenia podporil ná-
kup nových kníh do obecnej knižnice 
v sume 1500 €, kedy sa zakúpilo 150 
ks nových knižných titulov pre deti a 
mládež, ale aj pre dospelých čitateľov. 
Zároveň obec podala žiadosť o dotáciu 
na rekonštrukciu vybavenia obecnej 
knižnice, ale tento žiaľ nebol podpo-
rený.

V minulom čísle občasníka Naše Ma-
tiašovce sme vás informovali, že 
obec požiadala o nenávratný finanč-
ný príspevok, ktorý má byť využitý 
na výstavbu obecného kompostovis-
ka - ohradeného areálu s novými ga-
rážami pre techniku, nákup traktora 
s vlečkou, nákup potrebnej techniky 
a nákup hnedých zberných nádob na 
biologický zelený odpad do každej do-
mácnosti. V súčasnosti prebieha kon-
trola verejného obstarávania tohto 
projektu. Kontrola sa týka stavebnej 
časti projektu a tiež časti vybavenia – 
traktora a k nemu potrebnej techniky. 
Výsledok tejto kontroly a verdikt žia-
dosti o dotáciu bude známy v najbliž-
ších dňoch.

Narodenia: 4 deti -1 chlapec a 3 dievčatá.
Úmrtia: 2 muži.
Jubilanti: 2 ženy vo veku 70 rokov, 1 žena vo veku 75 rokov, 1 žena vo veku 
80 rokov. Všetkým srdečne blahoželáme.
Do obce sa prisťahovali 3 ľudia (2 muži a 1 žena), odsťahovalo sa 5 ľudí 
(4 ženy a 1 muž). Aktuálny počet obyvateľov našej obce je 805.
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• 23.-24. januára sa v našej obci konalo skríningové testovanie 
obyvateľov, pri ktorom boli z 306 otestovaných ľudí odhalené 
tri prípady infekcie koronavírusom.  

• 26. februára sa uskutočnil kontrolný deň na výstavbe 
Komunitného centra na ulici Potok, kde bolo konštatované, 
že práce na výstavbe prebiehajú podľa stanoveného 
harmonogramu.  

• Od nedele, 28. februára,  môžete sledovať priame prenosy 
všetkých svätých omší z farského kostola sv. Petra a Pavla na 
facebookovej stránke farnosti - Kostol svätých Petra a Pavla 
Matiašovce počas celého týždňa. Odkaz na danú facebookovú 
stránku je aj na internetovej stránke obce. 

• 11. marca sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

• Obec podala žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu obecnej 
studne pri budove Obecného úradu cez Program obnovy dediny. 

• Obec v súčasnosti pracuje na vysporiadaní pozemkov v 
intraviláne obce (priekopy, verejné zelene,...) po neznámych 
a známych vlastníkoch pre budúce investície a realizované 
projekty. 

• Obec disponuje spracovaným geometrickým plánom pre 
vysporiadanie cestnej komunikácie na ulici Nová – od Božej 
muky v smere k hornému cintorínu a od Božej muky v smere 
k Spišskej Starej Vsi. 

• Projektová dokumentácia k rozšíreniu plynovodu na ulici 
Južná za Obecným úradom je pripravená a odsúhlasená 
distribútorom zemného plynu a Slovenskou technickou 
inšpekciou.  Obec momentálne pracuje na stavebnom povolení 
tejto stavby. 

• Podtatranská vodárenská spoločnosť v spolupráci s obcou v 
tomto roku zrealizuje rozšírenie vodovodu na ul. Hlavná v časti 
za predajňou COOP Jednota. 

• Obec v spolupráci so Správou a údržbou ciest PSK 
vysporiadáva pozemky pod križovatkou do Zálesia pre jej čo 
najskoršiu realizáciu. Finálna fáza projektovej dokumentácie je 
na svete, kde sa nepočíta s kruhovým objazdom, ale obyčajnou 
križovatkou v tvare T. 

• Z obce bolo v poslednom kvartáli vyvezených 5,98 t 
veľkoobjemového odpadu.

Nový rok sme všetci začali s množ-
stvom prianí, predsavzatí, ale aj pek-
ných myšlienok o srdečnosti a láske. 
Nástup do MŠ po vianočných prázdni-
nách bol trošku oneskorený i mierne 
obmedzený, možno až diskriminujú-
ci. Ale tento rok nám aspoň  nadelil 
perfektnú zimu, poriadnu snehovú 
perinu a dokonca aj klzisko. Ale poď-
me po poriadku...

Aj keď sme začali neskôr, 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 nastrašili a 
radšej sme si povedali, že chceme mať 
za kamaráta zubnú kefku, ako Zubo-
žrúta. Vesmír je nekonečný  a obrov-

ský, deti poznajú planéty  v mliečnej 
sústave, čo je raketa, kto je kozmo-
naut, kedy je deň a prečo je noc. Malý 
bádateľ ich previedol pokusmi  „Voda 
- Sneh - Ľad“, Hry so svetlom – čo 
je priehľadné a nepriehľadné. Magnet 
skúmal svoju silu na okolitých pred-
metoch a naklonená rovina, to bolo 
niečo pre chlapcov. Marec, ako  vie-
me, je kamarátom knihy. Naši malí 
kamaráti majú rozprávku každý deň 
pred oddychom na lehátku, ale tento 
mesiac si čítame z obľúbenej knižky 
našich detí. Nedobrovoľná karanténa 
nás pripravila o zdobenie vajíčok, ale 
to ste doma určite všetci hravo zvládli. 

Čo  je absolútne skvelé, oproti minulé-
mu roku, že sme sa naplno mohli ve-
novať našim budúcim prvákom. Naši 

predškoláci hravo zvládajú oriento-
vanie sa v pracovnom zošite, držanie 
tela, uchop grafického materiálu. Re-
citovali a spievali sme do odpadnutia. 
Ale verím tomu, že deti doma povedia 
stále,  „nič sme nerobili.“ :) Tento rok 
pôjde do prvého ročníka až jedenásť 
predškolákov. Ani títo predškoláci síce 
nezažijú radosť zo zápisu, ale dúfaj-
me, že raz sa to zlepší. 

A keďže naše rady opustí tak veľa 
kamarátov, týmto Vás pozývame na 
zápis do materskej školy, ktorý bude 
trvať celý máj. Prihlášku si môže-
te vyzdvihnúť  v materskej škole, 
alebo vám ju zašleme elektronicky. 
TEŠÍME  SA.

Karina Graindová 
Riaditeľka MŠ

Elektronické sčítanie obyvateľov na 
Slovensku sa uskutočnilo v dňoch od 
15. februára do 31. marca. „V našej obci 
sa sčítalo 96,37% obyvateľstva, čo je 
naozaj pekné číslo a všetkým, ktorí 
sa ho zúčastnili vyjadrujeme úprimné 
poďakovanie. Podľa súčasného počtu 
obyvateľov našej obce, si túto povin-
nosť nesplnilo asi 30 Matiašovčanov. 
Týchto občanov budeme určite kon-
taktovať a nesplnenie tejto zákon-
nej povinnosti občana bude bohužiaľ 
predmetom riešenia,“ konštatuje sta-
rosta obce. Podľa oficiálnych vyjadrení 
generálnej riaditeľky sekcie sociálnej 
štatistiky a demografie Štatistického 
úradu SR, Ľudmily Ivančíkovej, sank-
cie za nezúčastnenie sa sčítania oby-
vateľov budú vyberať jednotlivé obce. 
Ich výška sa bude pohybovať od 50 do 
250 eur.

Obec Matiašovce podala žiadosť o do-
táciu na zníženie energetickej nároč-
nosti budovy Obecného úradu.  „Cie-
ľom tejto žiadosti je získať financie 
na zateplenie fasády, na zateplenie 
stropu najvyššieho podlažia, na za-
teplenie podlahy najnižšieho podlažia, 
na izoláciu základov proti vlhkosti, 
na výmenu všetkých okien a dverí, na 
výmenu kotlov a tak komplexne do-
končiť rekonštrukciu celého objektu 
Obecného úradu s už zrekonštruo-
vaným kultúrnym domom,“ uvádza 
starosta obce. O výsledku Vás budeme 
informovať.

Platobná poľnohospodárska agentú-
ra (PPA) vykonala kontrolu na mieste 
začiatkom roka a po splnení všetkých 
požadovaných dokladov je výsledok 
kontroly pozitívny. O tom svedčí fakt, 
že žiadne aktivity neboli neoprávnené, 
nedošlo k žiadnym pochybeniam zo 
strany obce či zhotoviteľa a preto nám 
PPA zaslala plnú sumu nenávratného 
finančného príspevku t.j. 148.725,92 
€. Tieto peniaze sme ihneď použili na 
vyplatenie prekleňovacieho úveru v 
banke na daný projekt a tým sme zní-
žili úverové zaťaženie obce z čoho sa 
veľmi tešíme.

V zmysle platnej legislatívy, ako aj nariadenia obce, 
je fyzická (FO), alebo fyzická osoba - podnikateľ 
alebo právnická osoba (PO) povinná zneškodniť 
drobný stavebný odpad (DSO), ktorý nie je z pod-
nikateľskej činnosti tak, že si objedná kontajner od 
zberovej spoločnosti a zaplatí za jeho vývoz.

Od začiatku roka je možnosť pre našich občanov 
zneškodniť DSO prostredníctvom obecného kontaj-
nera. Ten sa nachádza pri hasičskej zbrojnici, je uza-
mykateľný a monitorovaný. Občan môže zavolať na 
telefónne číslo 0911 809 878 a po dohode a odvážení 
so zamestnancom je možné do tohto kontajnera do-
časne uložiť DSO. Následne občan alebo ktorákoľvek 
osoba s vážnym lístkom príde na Obecný úrad, kde 
uhradí poplatok na základe súčinu hmotnosti DSO a 
sadzby za 1 kg DSO.

Obec pokračuje vo svojpomocných stavebných prácach 
súvisiacich s rekonštrukciou kultúrneho domu, kedy 
z obecného rozpočtu boli dokončené hlavné toalety 

v budove klubu mládeže.

21. januára sa uskutočnilo finálne 
prerokovanie pripomienok v zmene a 
doplnení územného plánu. Práve pre-
bieha spracovanie tohto prerokovania 
a následne bude finálna verzia zaslaná 
orgánom štátnej správy na záverečné 
posúdenie. V priebehu dvoch kalen-
dárnych mesiacov, resp. na najbližších 
zasadnutiach obecného zastupiteľ-
stva, bude návrh potrebného nariade-
nia obce predmetom schvaľovania.
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Vážení čitatelia Našich Matiašoviec,
aj v tomto príspevku Vám chcem pri-
blížiť život detí v našej škole od janu-
ára do konca marca.

Po skončení zimných prázdnin sme sa 
dozvedeli, že vláda pre veľmi zlú situ-
áciu v krajine pre COVID – 19 od 11. ja-
nuára 2021 zatvorí všetky 
školy. Prešli sme opäť na 
dištančné vzdelávanie, 
ktoré sa skončilo 5. feb-
ruára. Od 8. februára sme 
začali vyučovať prezenč-
ne. A hneď sme aj začali 
s našimi tradičnými ak-
tivitami:

1. Na hodinách telesnej a 
športovej výchovy si žiaci 
vyskúšali rýchlu chôdzu 
v aktivite „Vykročme do 
nového roka správnym 
krokom – športovaním“. 
Keďže nám konečne na-
snežilo pridali  sme v 
aktivitu Ihrisko plné detí 
– zima (tentoraz škol-
ský dvor) - „Postavím si 
snehuliaka“. 

2. Pokračovali sme v ak-
tivitách zameraných na  
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na-
šich žiakov. Deti najprv riešili Test 4. 
Plný počet bodov dosiahli žiaci  Bian-
ka Rušinová (2.roč.), Janko Grigľák (3. 
roč.) a Tomáš Veselovský (4. roč.). V 
Teste 5 to boli žiačky Darinka Michno-
vá, Bianka Rušinová, Lenka Rušinová 
(2. roč.) a štvrták Tomáš Veselovský. V 
teste 6  plný počet bodov získali žiaci 
Jakub Zibura, Rita Gurovičová, Lenka 
Rušinová (2. roč.), Ján Grigľák a Miloš 
Furcoň (3. roč.).

3. Aj v tomto roku sme sa zapojili do 
celoslovenskej súťaže v prednese po-
ézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 
Všetci žiaci si vybrali na prednes iba 
poéziu. Z triedneho kola postúpili 
najlepšie prednášajúci do školského, 
v ktorom si víťazstvo vybojoval Jan-
ko Grigľák (3. roč.). Odmenou mu bol 
diplom a vecná cena. 

4. Ďalšia tradičná školská súťaž pri 
príležitosti Medzinárodného dňa ma-
terinského jazyka je súboj štyroch 
zmiešaných skupín o víťazstvo vo  ve-
domostiach v slovenčine a o Sloven-
sku. Vyhralo družstvo pod vedením 
Sandry Gallikovej. 

5. Od 15. februára do 19. februára 
sme mali Týždeň so zdravou desiatou  
spojený s aktivitou Zdravie v pohári 
– zima. Deťom sme zakúpili mlieko, 
na ktorom si pochutnali počas veľkej 
prestávky. Odkedy máme ochutnávky 
mlieka, začali ho piť aj deti, ktorým 

dovtedy mlieko nechutilo. A to nás 
veľmi teší.

6. Žiaci písali 2. ročníkovú prácu, kto-
rá je zameraná na tvorivé písanie. Jej 
názov znel „Čo je pre mňa najcennej-
šie.“ Ich zaujímavé výroky si môžete 
prečítať na webovej stránke školy.

7. Žiaci počas dištančného vzdelávania 
kreslili práce na tému „Vesmír očami 
detí“. Zo všetkých odovzdaných vý-
kresov sme vybrali štyri a poslali ich 
do celoslovenskej súťaže. Nakreslili 
ich Nataša Kolodzejová, Sandra Galli-
ková, Ján Grigľák a Lilien Galovičová. 
Ich práce však nepostúpili do celo-
národného kola. Škola získala diplom 
za zapojenie žiakov a žiaci záložky do 
knihy s tematikou vesmíru.  
                                
8. V posledný deň pred jarnými prázd-
ninami (od 22.2. - 26.2.) sme uskutoč-
nili „Prehliadku karnevalových hláv“. 
Diplom „Najkrajšia maska karnevalu“ 
si odniesol Miloš Furcoň, ktorého hla-
va sa premenila na slimačiu. Všetky 
masky boli odmenené hračkami, ktoré 
si deti samy vybrali.

9. Marec je charakterizovaný ako me-
siac knihy, preto sme aj viac s nimi 
„narábali“. Žiaci  I. aj II. triedy oso-
bitne navštívili miestnu knižnicu, v 
ktorej mali riadnu vyučovaciu hodinu 
čítania a literárnej výchovy. Venovali 
sme sa poézii. 

10. S knihou  sme pracovali aj na vyu-
čovacích hodinách v triede na podporu 
rozvoja čitateľskej gramotnosti (ČG) 
našich žiakov. Aktivitu „Pani učiteľky 
čítajú deťom goralské rozprávky“ sme 
premenili na aktivitu „Deti si navzá-
jom čítajú goralské rozprávky“. Dru-
háci ich čítali prvákom, štvrtáci tre-

tiakom, tretiaci štvrtákom. 

11. Ďalšou aktivitou na podporu ČG 
bolo reťazové čítanie žiakov 3. a 4. 
ročníka z knihy Junácka pasovačka od 
Ľuda Ondrejova. Porozprávali sme sa o 
obsahu prečítaného textu a deti zhod-
notili aj svoju techniku čítania.

12. Pri príležitosti Sve-
tového dňa poézie sme 
uskutočnili triedne aj 
školské kolo v jej pred-
nese. Žiaci sa text uči-
li prednášať s podporou 
čítania textu, nie spa-
mäti. V školskom kole 
si prvenstvo vybojoval 
Miloš Furcoň (3. roč.),  
druhé miesto získala 
Mária Režnická (4. roč.), 
tretie Bianka Rušinová 
(2. roč.). Títo žiaci boli 
ocenení diplomom, vec-
nou cenou a čokoládkou. 
Všetci ostatní žiaci si po-
chutnali na cukríkoch.

13. V dňoch od 8. marca 
do 12. marca sme usku-
točnili Týždeň so zdravou 
desiatou v spolupráci s 
rodičmi. Boli by sme radi, 

keby si deti začali už denne nosiť do 
školy desiatu plnú vitamínov.

14. Vyhodnotili sme celoslovenskú sú-
ťaž VŠETKOVEDKO, do ktorej sa zapo-
jilo 11 žiakov. Diplomy s titulmi Všet-
kovedko  a Všetkovedko školy, tiež 
vecnú cenu hlavolam a ceruzku zís-
kala Rita Gurovičová (2. roč.).Ostatní 
zapojení žiaci získali diplomy Všetko-
vedkov učeň a ceruzky. 

Od 22. marca sme zasa museli školu 
zatvoriť a ísť do karantény, lebo jeden 
žiak bol pozitívne testovaný na COVID 
-19.  Opäť začalo dištančné vzdeláva-
nie, ktoré  trvalo do konca marca. Do 
školských lavíc sme nastúpili po veľ-
konočných prázdninách 7. apríla.

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


