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REKONŠTRUKCIA
MATERSKEJ ŠKOLY
POKRAČUJE
Žiaci a zamestnanci materskej školy sa tak môžu tešiť z nových dverí a
zárubní, lavičiek a skriniek. Potrebné
vybavenie pre chod materskej školy je
teda k dispozícii, v budúcnosti sú ešte
plánované opravy vstupných chodieb
vrátane podláh a omietok. Rekonštrukciu vyžaduje strecha a školský
areál.

NOVÉ ŠATY PRE WEBOVÚ
STRÁNKU OBCE
Veríme, že nové oficiálne webové sídlo, teda internetová stránka
obce, je prehľadnejšia a krajšia ako
jej predchodkyňa. Prosíme klikajte na
www.matiasovce.sk
a
prezerajte.
Chceme ju s Vašou pomocou neustále vylepšovať a dopĺňať, preto nám,
prosím, zasielajte požiadavky či pripomienky a ak to bude možné, tak ju
upravíme podľa Vašich predstáv.

NOVÉ POSILY
NA OBECNOM ÚRADE
Obec Matiašovce vyhlásila výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných pozícií, a to administratívny
pracovník na Obecnom úrade a ekonóm obce v spojení s administratívnou prácou. Novou ekonómkou sa
stala pani Mária Rušinová, novou administratívnou posilou, resp. posilou
na prenesený výkon štátnej správy v
oblasti výrubu drevín, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií, sa stala Ing. Skrinská Jurková.

VODOVOD NA POTOKU
Pre zlepšenie situácie s nedostatkom
pitnej vody v sieti boli vybudované
štyri nové studne. Odobraté vzorky
z týchto studní boli priaznivé a potvrdili, že voda je v nich kvalitnejšia
a čistejšia, ako tá, ktorá sa nachádza
v sieti. Obec avšak stále nedisponuje
podpísanou zmluvou o dotácii na rekonštrukciu vodovodu, napriek tomu,
že už bola schválená. Po jej podpise
musí nasledovať kontrola verejného
obstarávania. „Ak by sa vyskytla nejaká chyba vo verejnom obstarávaní,
tak sa celý proces môže zopakovať
nanovo, prípadne sa vzniknuté nejasnosti budú musieť vysvetliť. Z tohto
dôvodu máme vážne obavy, či vôbec
práce s opravou vodovodu spustiť, aby
nám táto situácia nepriniesla finančný problém, ak by sa naozaj na nejaké
nedostatky v obstarávaní prišlo. Ďalším faktorom, ktorý oddiaľuje začiatok rekonštrukcie vodovodu je počasie,
nakoľko sa blíži zima, ktorá by práce
výrazne komplikovala. So zhotoviteľom sme však dohodnutí na začatí
prác v prípade dobrého počasia ešte
v novembri, preto prosíme občanov o
trpezlivosť so vzniknutou situáciou a
žiadame o spoluprácu. Ak by počasie
komplikovalo situáciu, budeme nútení
práce oddialiť na prvý možný termín
v jarnom období,“ konštatuje starosta
obce.

KOMISIA ZHODNOTÍ STAV
CESTNEJ KOMUNIKÁCIE
Kontrola stavby miestnej komunikácie na ulici Pod lesom po polovici doby
záruky sa uskutoční za účasti komisie
a zhotoviteľa. Poškodenia komunikácie miestnymi obyvateľmi budú hradené konkrétnymi vinníkmi.

KOMPOSTÁREŇ
V OBCI BUDE
Obec Matiašovce podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z fondov EÚ za účelom realizácie projektu „ Kompostáreň v obci
Matiašovce“. Dňa 24.9.2021 bola táto
žiadosť schválená. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené
vo výške 414.556,27 €, z toho je výška
nenávratného finančného príspevku
vo výške 393.828,46 € a spolufinancovanie obce z vlastných zdrojov vo
výške 20.727,81 €. Z uvedeného vyplýva, že obci boli schválené všetky
výdavky spojené s týmto projektom
a nevzniknú žiadne výdavky navyše.
Začiatok realizácie projektu je plánovaný na jar 2022. „Cieľom projektu
je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom kompostárne na biologicky rozložiteľný odpad,
vybudovanie kompostárne a garáži
pre techniku, spracovanie biologicky
rozložiteľných materiálov, ako tráva, konáre, odpad zo záhrad,“ uvádza
starosta obce. V obci taktiež pribudne nová technika v podobe traktora s
vlečkou a potrebným príslušenstvom,
taktiež sa predpokladá vytvorenie minimálne jedného pracovného miesta.
Každá domácnosť dostane hnedú nádobu na tzv. zelený odpad, ktorý bude
zbieraný a vozený do kompostárne.

ŠTATISTIKA
Narodenia: 2 chlapci, 1 dievča
Úmrtia: 1 muž
Do našej obce sa prisťahovalo 6 ľudí,
o zmenu trvalého bydliska požiadalo
8 ľudí. Celkový počet obyvateľov ku
koncu štvrťroka je 804.

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO NÁVRHU ZARADIŤ LOKALITU
SKUEV4094 LÚKY HORNÉHO SPIŠA DO NÁRODNÉHO
ZOZNAMU ÚZEMÍ EURÓPSKEHO VÝZNAMU
Obec Matiašovce zastúpená starostom Mgr. Mariánom Štefaňákom, v súlade s § 4 ods. 3 písm. d), f), g),
h), j), k), o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4094 Lúky Horného Spiša do národného zoznamu území európskeho významu doručenej dňa 28.06.2021 a na základe výstupov z verejného prerokovania konaného
dňa 04.08.2021 v sále kultúrneho domu v obci Matiašovce vo veci návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4094
Lúky Horného Spiša do národného zoznamu území európskeho významu Matiašovce vydáva toto záväzné stanovisko.
Obec Matiašovce má nasledovné námietky k danému návrhu:
1. Územný plán obce Matiašovce bol schválený 28.03.2003, ktorý je stále platný, nepočíta s týmto návrhom.
2. Práve prebiehajúci proces Zmeny a doplnenia č. 1 Územného plánu obce Matiašovce neobdržal v procesnom
konaní návrh/žiadosť so zámerom na zapracovanie tzv. Lúk Horného Spiša do územia a preto v daných lokalitách
boli navrhnuté iba plochy na poľnohospodársku činnosť bez prvkov ochrany prírody.
3. V návrhu Zmeny a doplnenia č. 1 Územného plánu obce Matiašovce sú zahrnuté už existujúce cyklistické trasy
a sú navrhnuté nové cyklistické trasy európskeho resp. medzinárodného významu, na ktorých je počítané využitie
aj v zimnom období pre bežecké trate.
4. Z celkovej rozlohy navrhovanej lokality 1076 ha by malo pripadať pre katastrálne územie obce Matiašovce
približne 215 ha, čo predstavuje takmer 1/5 navrhovaného územia. Zároveň naša obec bola vybraná ako jedna z 13
obcí, v ktorej sa navrhuje daná lokalita, pričom pod správu Pieninského národného parku patrí až 85 obcí. Tento
mimoriadne veľký nepomer spočívajúci pre naše katastrálne územie je diskriminačný, nelogický a priestorovo
nevhodne rozložený.
5. Obec eviduje minimálne 183 nesúhlasných stanovísk vlastníkov pozemkov a 7 nesúhlasných stanovísk nájomcov
pozemkov v navrhovaných lokalitách, čo predstavuje pomerne takmer celú výmeru navrhovaného územia.
6. Návrh spadajúci pre katastrálne územie obce Matiašovce je potrebné výrazne prehodnotiť resp. celý návrh pre
katastrálne územie úplne zrušiť.
7. Prípadnú zmenu návrhu prediskutovať vopred s možnosťou participácie obce na novom návrhu.
8. Návrh tzv. Lúk Horného Spiša bude mať zásadný vplyv na rozvoj obce.

VYKUROVACIA SEZÓNA A VZNIK POŽIAROV
Vážení občania,
počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet
výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci
stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie
sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod.
Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.
Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú
práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom. Opatrnosti
v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú
hasiči ponechať iba na odborníkov- kominárov. Pamätajte, že čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel
bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí.
Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.
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A AK UŽ HROZÍ NEBEZPEČENSTVO TAK:
• sa snažte konať vždy s rozvahou,
nepodliehajte panike a zachovajte
pokoj.
• najprv chráňte život a zdravie,
až potom majetok.
• ak je to možné, urýchlene odstráňte
všetok horľavý materiál z blízkosti
komínového telesa resp. vykurovacieho
spotrebiča a vypnite prívod energií.
• čo najskôr volajte hasičov na linku č.150
alebo na linku tiesňového volania č.112.
OR HaZZ v Kežmarku

VITAJTE
ŠKÔLKARI

• Prvé dva júlové týždne sa realizovali práce na osadení
studňových skruží do 4 ks studní spolu s ich prepojením na
existujúcu sieť v dĺžke 250 m, vrátane získania rozboru pitnej
vody. Celkové náklady činili 3.832 €. Na základe rozboru vody
je voda v studniach nezávadná a je možné ju používať na
pitné účely s výdatnosťou 1 dcl/sek.

...a je to tu zas :). Nastal 2. september a my sme otvorili
dvere do materskej školy pre naše detičky. Táto chvíľa,
tento okamih vášho života, ktorým je prvý deň nového
školského roka, je pre každého výnimočnou udalosťou.
Výnimočnou udalosťou preto, že každý nový školský
rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom,
na cestu do sveta „dospelákov“. Tento kolobeh, táto
symbolika času, reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi, sa začína Vami - milé detičky - tými najmenšími, ale aj najstaršími. Tento rok už s novinkou,
že predškoláci majú predprimárne vzdelávanie povinné. Neznamená to, že budete dostávať známky, výchova a vzdelávanie bude prebiehať identicky s minulými
rokmi. Zmeny sa týkajú dochádzky. Už si len tak nemôžeme robiť voľno. Neospravedlnené dni sa musia
hlásiť patričným úradom, ale to sa hádam nestane.

• V treťom júlovom týždni sa realizovalo rozšírenie vodovodu
na ulici Hlavná v dĺžke 100 m v spolupráci s Podtatranskou
vodárenskou spoločnosťou a.s. (PVS). Celkové náklady
obce boli vo výške 3.473 €, náklady spojené s dodaním
materiálov a montáže vrátane porealizačného zamerania,
skúšok či kolaudácie hradila PVS. V súčasnosti je stavba už
aj skolaudovaná a môžu sa na daný vodovod odberatelia
pripojiť.
• V závere júla bolo zrealizované rozšírenie plynovodu na
ulici Južná, čo znamená, že plynovod v úseku 100 m pre 9
rodinných domov je hotový a momentálne čaká na kolaudáciu
a prepojenie s existujúcim plynovodom. Celkové náklady obce
boli 8.396 €, ktoré bude Slovenský plynárenský priemysel obci
splácať po pripojení minimálne troch odberateľov.
• 11. júla našou obcou prešli cyklisti zapojení do cyklistických
pretekov Kežmarsko-tatranského cyklomaratónu. Ďakujeme
všetkým za trpezlivosť s obmedzením premávky a všetkým,
ktorí boli povzbudzovať cyklistov.

Táto chvíľa, ktorým bol začiatok školského roka, je vždy
pre vás, deti, i pre nás, učiteľov, výnimočnou udalosťou,
a to preto, že každý nový školský rok je pomyselným
krokom na ceste životom do sveta dospelákov. Ktovie?
Možno aj vy, keď budete dospeláci, budete raz učitelia.

• Obec požiadala o odkúpenie parcely na majetkové
usporiadanie pozemkov vodného toku vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu pre vysporiadanie a
získanie parcely na bočnej ulici na Potoku.

A akí dospeláci sa o vás starajú? Od septembra sa o deti
stará – v triede Včielok – p. riaditeľka Bc. Karina Graindová – v zastúpení pani učiteľka Elena Semančíková,
pani učiteľka Mgr. Veronika Borovská. Pani učiteľka Bc.
Katarína Kovalčíková a Martina Mamrillová sa venujú
deťom v triede Lienok. Jedlo nám plánuje pani vedúca
Mária Galliková, navarí nám pani Terézia Weberová a
Zuzana Urbancová. O poriadok sa stará Ivana Galliková.
Školský rok sme otvorili s počtom 43 zapísaných detí.
Z toho je 16 dievčat a 27 chlapcov. K „matiašovským“
deťom sú opäť zapísané deti zo Spišskej Starej Vsi. Do
prvého ročníka pripravujeme 11 predškolákov.

• Plánované školenie na ovládanie automatického
defibrilátora, ktorého sa mali zúčastniť aj záujemcovia
z okolitých obcí, bolo, vzhľadom na zhoršujúcu sa
epidemiologickú situáciu, zrušené.
• Obec použila získanú dotáciu vo výške 3.000 € na
materiálovo-technické vybavenie hasičskej zbrojnice. Taktiež
o túto dotáciu požiadala opäť, aby sa miestni dobrovoľní
hasiči mohli uchádzať o kategóriu B.
• 27. augusta sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva.
• Vyvezené odpady z obce:
0,29 t nebezpečného odpadu;
11,540 t veľkoobjemového odpadu;
1,026 t elektroodpadu;
0,120 t kartónu;
0,278 t obyčajný papier;
15 litrov použitého kuchynského oleja.

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Veríme, že boli
plné pekných zážitkov. Mali sme možnosť načerpať
nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Materská škola nie je len vzdelávanie a
plány. Dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

• V obci bol prvýkrát použitý automatický defibrilátor,
bohužiaľ bez úspechu. Obci vznikol nárok na refundáciu
nákladov (nákup novej batérie a elektród pre dospelých)
spojených s použitím defibrilátora.

Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia, detských rozprávkových zázrakov, zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa
zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský
rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste tu našli
vždy kamarátov, s ktorými sa budete cítiť fajn.
Úprimne si želáme, aby naša materská škola, tak ako
doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia
inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce
a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Na rok plný zážitkov sa tešia nielen pani učiteľky, ale celý kolektív materskej školy.

• Na základe vstupného auditu kybernetickej bezpečnosti
budú prijaté opatrenia na webovej stránke obce,
podstránkach materskej a základnej školy, ako aj v
emailových adresách používaných obcou.
• Obec plánuje spustiť rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na
základe schváleného úveru a dotácie, momentálne pracuje na
náležitostiach spojených s verejným obstarávaním.
• Proces prvej zmeny a doplnenia územného plánu obce sa
nachádza vo finálnej schvaľovacej fáze a o jeho výsledku Vás
budeme informovať. Proces bol oddialený z dôvodu návrhu
územia európskeho významu tzv. Lúky Horného Spiša.
• Obec momentálne ustupuje od plánovaných verejných
schôdzí z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s pandémiou.

Tešíme sa na spoluprácu s rodičmi, s obcou, so združením rodičov, radou školy. Ďakujeme Vám, milí rodičia,
že ste zodpovední. Prajem nám všetkým úspešný školský rok.

• Prosíme občanov o spoluprácu a pomoc vo veci
informovania zamestnancov Obecného úradu pri výskyte
porúch, napr. na obecnom rozhlase, obecnom osvetlení a
podobne. Za skoré nahlásenie poruchy ďakujeme.

Karina Graindová
Riaditeľka MŠ
3

Školský rok 2021/2022 sme slávnostne otvorili 2. septembra v dolnej budove školy. Kvôli pandémii mali vstup
do budovy povolený iba rodičia prváčikov a zamestnanci školy. V prvom
ročníku sme privítali šesť žiakov.
Boli to dvaja chlapci – Tomáš Lopata a Viktor Veselovský a štyri dievčatá
– Anastázia Galovičová, Laura Rušinová, Miriama Rušinová a Vanesa Virostková. Deti nám prezradili, že sa
do školy tešili, povedali, čo ich zaujíma a ako ich máme volať. My sme im
darovali pamätné listy a balíčky sladkostí. Povedali, že prídu
do školy aj zajtra. Sú to
šikovné deti, tešíme sa,
že sú naši žiaci.
V tomto školskom roku
navštevuje školu 19 žiakov. V I. triede sa učia
žiaci 1. a 2. ročníka (8 ž.),
triednou učiteľkou je pani
Mgr. Štefánia Langová. V
II. triede sa učia žiaci 3. a
4. ročníka (11 ž.), triednou
učiteľkou je pani PaedDr.
Elena Galovičová, ktorá je zároveň riaditeľkou
školy. Pán Mgr. Michal
Jakubkovič vyučuje v obidvoch triedach 11 hodí,
zároveň pracuje v ŠKD na
pozícii vychovávateľ. Pán
farár Mgr. Alojz Frankovský PhD. vyučuje náboženstvo. Novou posilou
je aj pani Bc. Mária Kocibášová, ktorá pracuje ako asistentka učiteľa. Na
škole sú 2 krúžky – športový a hudobno-dramatický. ŠKD navštevuje 16
žiakov.
Tradične školský rok začíname turistickou vychádzkou smerom na Zálesie, ktorú sme nazvali Školská míľa.
Druhou tradíciou v rámci regionálnej
výchovy je, že osobne navštevujeme obce v Zamagurí. Tentoraz sme
si vybrali obce Osturňu, Veľkú a Malú
Frankovú. V Osturni sa nám pri prehliadke kostola osobne venoval pán
farár Mgr. Miroslav Demjanovič a porozprával nám o histórii obce a kostola.
V rámci environmentálnej výchovy
sme sa zapojili do projektu „Obsah
dusičnanov a dusitanov v zelenine z
rôznych systémov poľnohospodárstva.
Spoločná vzdelávacia akcia.“ Projekt
bol pripravený v rámci Vyšehradského fondu s odborníkmi z Krakova a so
Slovenska. K nám nemohli kvôli pandémii prísť, preto školiteľke pani Langovej bol doručený všetok metodický
materiál a škola získala aj zariadenia
na určovanie hodnoty dusičnanov v
potravinách. Pre žiakov bola pripra-

vená krátka prezentácia o dusičnanoch a ich dopad na zdravie človeka.
Nasledovali pokusy: meranie hodnoty
prístrojom Greentest a Quantofix testovacími prúžkami, ktoré sa zafarbili, keď sme ich namočili do vytlačenej
šťavy zo zeleniny. Žiaci sa počas celého projektu aktívne zapájali a testovali
osobitne zeleninu kúpenú v obchode a
tiež vypestovanú doma. Domáca zelenina obsahovala menej dusitanov, je
teda zdravšia.
Pri príležitosti Svetového dňa 1. po-

šať, ale o chvíľu to vzdali. Počkajú si,
až podrastú.
V Európsky deň jazykov sme najprv
vyhľadávali v atlasoch krajiny, s ktorými máme spoločné hranice a určovali, akou rečou tam obyvatelia hovoria. Vedomosti žiakov sme preverili
ešte raz v rozoznávaní jednotlivých
jazykov v skupinovej práci. Pani riaditeľka čítala krátke texty v češtine,
nemčine, ruštine a angličtine. Presné
poradie jazykov určili žiaci v skupine
pod vedením Lenky Rušinovej. V závere hodiny si deti pozreli kreslenú rozprávku
Včielka Maja v českom
jazyku. Cieľom aktivity
je, aby sa deti vzdelávali,
aby boli jazykovo zdatní a
dokázali sa v cudzine dohovoriť.
Nezabudli sme ani na
zdravé stravovanie. Svetový deň mlieka sme spojili s Týždňom so zdravou
desiatou. Žiaci si nosili
do školy zdravé potraviny, ovocie a zeleninu. My
sme im zakúpili mlieko,
na ktorom si pochutnali
počas veľkej prestávky.

moci sme uskutočnili besedu s dobrovoľnými záchranármi Horskej služby Pieniny Mgr. Petrom Popovičom a
Mgr. Michalom Jakubkovičom. Cieľom
besedy bolo žiakom priblížiť poslanie
a jednotlivé činnosti záchranárov horskej služby. Deti si pozreli ukážky ich
záchrannej akcie a vyskúšali donesené pomôcky. Dozvedeli sa tiež, ako sa
majú správať v horách a ako sa zachovať v krízových situáciách. Najviac
ich však zaujalo záchranné vozidlo, do
ktorého mohli aj nastúpiť.
V rámci Európskeho týždňa športu
sme na multifunkčnom ihrisku uskutočnili aktivitu pod názvom Ihrisko
plné detí – jeseň. Žiaci si sami vybrali
náplň hodiny a športové činnosti. K
dispozícii mali rôzne náčinie.
Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej
aktivity Do školy na bicykli, ktorá trvala od 27. septembra do 8. októbra.
Pre žiakov sme pripravili aj sprievodné činnosti. Bola to súťaž jednotlivcov aj dvojíc v jazde na kolobežkách a
kreslenie plagátov so športovou tematikou. Pán učiteľ Jakubkovič ich oboznámil so stavbou bicykla a pravidlami
bezpečnej jazdy. Na ukážku odmontoval aj koleso. Deti si to chceli vyskú4

Školský
vzdelávací
program máme zameraný aj na športovanie a
zdravé stravovanie, preto
sa snažíme počas celého
školského roka pripravovať žiakom
viac aktivít s týmto zameraním. Zároveň plníme úlohy, ktoré nám vyplývajú z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025.
Počas celého školského roka podrobne
informujeme verejnosť o všetkom, čo
v škole pre deti a s deťmi robíme. Tieto informácie aj s fotografiami nájdete
na webovej stránke školy zsmatiasovce.edupage.org.
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k rozvoju našich
žiakov a obohateniu ich života v školskom prostredí.
PaedDr. Elena Galovičová,
riaditeľka školy
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