VÁNOČNÍ
ZPRAVODAJ
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OBECNÍHO ÚŘADU VE STARÉM MATEŘOVĚ

VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vás informoval o činnosti obecního úřadu za uplynulý rok a
nastínil výhled do roku příštího.
Naší prioritní akcí je výstavba nového multifunkčního zařízení
s velkým víceúčelovým sálem, který by měl vyřešit důstojné prostředí
pro shromaţďování a kulturní akce.
V letošním roce byla realizována el. přípojka pro tento objekt, coţ
byla rozhodující podmínka pro vydání stavebního povolení. Jelikoţ
VČE RZ Pardubice provedly tuto akci aţ v listopadu, nemohli jsme
připravenou ţádost o dotaci na financování z prostředků Evropské
unie podat, protoţe jednou z příloh je právě i stavební povolení.
Z tohoto důvodu budeme ţádat v příštím roce a dle informací
z rozvojové agentury máme šanci získat aţ 98 % dotace z celkových
nákladů.
Toto nebyl jediný bonbónek stavebního úřadu, který nás letos
„zaskočil“. Novela stavebního zákona zastavila stavební rozvoj mimo
zastavěné území do doby schválení územního plánu obce.
I přesto se nám podařilo, aţ po intervenci u primátora Ing. Demla,
zajistit potvrzení geometrického plánu na zasíťovaném pozemku proti
Tritónu. V současné době bojujeme za rozšíření zastavěného území o
tuto lokalitu, aby se na ní mohla v příštím roce zahájit výstavba
nových rodinných domků.
Mezi příjemné věci lze zařadit převzetí dekretu na vlajku a znak
obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Následně jsme v září
uspořádali oslavy 780 let od zaloţení obce a představili nový znak
s praporem.
Jako kaţdý rok byly uspořádány oslavy MDŢ, Dne matek, Dne dětí,
vítání občánků, oslava jubilantů a díky sponzorům byl obnoven i
masopust.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zastupitelům a paní účetní
za odvedenou práci a Vám, milí spoluobčané, popřál klidné proţití
svátků vánočních a mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2008.
Pavel Sehnoutek
starosta obce

Obecní úřad
internetové stránky: www.starymaterov.cz
(v Aktualitách lze zadat svou adresu
a budete informováni o všem co se bude dít)
e-mail:
materov@volny.cz
telefon:
466 970 298
mobil (starosta): 606 660 231
Úřední dny – kaţdé pondělí od 17 do 18 hodin
Zasedání zastupitelstva – kaţdé první pondělí v měsíci
(kromě července a srpna)

Sloţení zastupitelstva:
Starosta
Pavel Sehnoutek
Místostarostka Vladislava Huňáčková
Kontrolní výbor Alena Dubcová
Finanční výbor Ing. Miroslav Kršák
Kulturní výbor Martina Procházková
Účetní
Ivana Haňková

Poplatky na rok 2008 se vybírají na obecním úřadě do
konce ledna 2008, každé pondělí od 17 do 18 hodin:
poplatek ze psa Kč 50,-poplatek za odvoz domovního odpadu Kč 500,-- na osobu a rok
Evidence obyvatel: stav k 12.12.2007
Počet obyvatel
celkem
447

Průměrný
věk
36,63 let

Nejstarší
narozen
28. 10. 1915

Nejmladší
narozen
12. 12. 2007

Celkem Průměrný věk
Muži
223
35,37 let
Ženy
224
37,87 let
Možní voliči
343
45,43 let

Kulturní akce 2008, na kterých se setkáme
18. ledna
23. února

VII. fotbalový ples v hospodě „U Lípy“ od 20 hodin
hasičský ples v hospodě „U Lípy“ od 20 hodin

780 let od založení OBCE
Oslavy vyvrcholily 1. září poloţením věnců k pomníku padlých,
průvodem obcí s novým praporem a znakem, pořadatelstvím 13. ročníku
Her bez hranic.

Hry bez hranic
1. září 2007 se v naší obci konal 13. ročník Her bez hranic.
Domácímu druţstvu, ve sloţení Huňáčková Lenka a Eva, Sehnoutková
Denisa, Horák Kamil, Chalupa Václav a Mynka Evţen, se podařilo
získat nádherné 1. místo.

Vítání občánků
Dne 24. listopadu 2007 mezi námi starosta obce přivítal nové
občánky.
Přivítáno bylo jedenáct dětí: Krouţelová Eliška, Krouţelová
Veronika, Pilná Klára, Beck Matěj, Flekr Michal, Kovář Jakub,
Kroupová Eliška, El Gazzzar Tarek, Alyeksa Kateřina, Haldová
Kateřina a Pleskot Adam.

Oslava jubilantů
Téhoţ dne poblahopřáli zastupitelé naší obce letošním jubilantům.
Samozřejmě nechybělo vystoupení dětí z Mateřské školy.
Na oslavu byli pozváni: Dušková Marie, Pětioká Vlasta, Novotný
Zdeněk, Pavlasová Jaroslava, Pětioká Emílie, Klaudy Josef, Francová
Věra, Hebká Miloslava, Polívková Jaroslava, Langr Josef, Málková
Bohumila, Teplá Marie, Dubcová Alena, Vostřelová Marie, Haňková
Ivana, Czéreová Vlasta, Ipserová Vlasta, Bořková Zdenka, Chuticová
Marie, Jeřábková Libuše, Šotolová Irena, Huňáček Zdeněk a Greguš
Jan.

Mateřská škola
V tomto školním roce navštěvuje naši mateřskou školu 25 dětí z obcí
Starý Mateřov, Dubany, Třebosice a Barchov.
Pod vedením paní ředitelky Anny Veselé
nadále v MŠ pracuje
učitelka Petra Jančíková. K personálním změnám došlo pouze na
pozicích provozních zaměstnanců.
Paní Andrea Hlaváčková nastoupila na mateřskou dovolenou a po dobu
její nepřítomnosti byly přijaty nové zaměstnankyně: kuchařka Zdeňka
Bořková a školnice Věra Vašíčková.
V letošním školním roce se v naší mateřské škole prováděly především
venkovní úpravy a opravy. Firma TRITÓN poskytla naší MŠ sponzorský
dar, ze kterého bylo vybudováno nové dětské hřiště na zahradě
školky. Pan Pavlas opravil zahradní nábytek a některé vnitřní
zařízení v MŠ. S celkovou úpravou a údrţbou zahrady nám celoročně
pomáhal pan Farkaš. Ve spolupráci se zahradnictvím v Dubanech, se
vysadily, na školní zahradě,
nové okrasné květiny a keře do
betonového bazénu. Opravu plotu a hlavního vchodu do MŠ provedl pan
Pozdník Vl. a zřízení nového schodiště do školní kuchyně pan
Pleskot. Pan Kaňka provedl montáţ nového WC pro děti.
Veškeré náklady na opravy a modernizaci mateřské školy jsou hrazeny
zřizovatelem MŠ, t.j. Obcí Starý Mateřov pod vedením pana starosty
Pavla Sehnoutka, který se nemalým podílem stará o spokojenost nás i
vašich dětí.
Cílem
našeho školního vzdělávacího programu je snaha o všestranně
rozvinuté dítě – v myšlení, pohybu, řeči, tvořivosti, sociální
zralosti a ţivotním stylu. Plánování všech činností provádíme tak,
aby vycházelo z potřeb a zájmů dětí. Chceme pro děti vytvářet
sympatizující prostředí, poskytovat dostatek soukromí, zachovávat
jejich práva, rovnocenné postavení, posilovat jejich prosociální
dovednosti, nabídnout jim dostatek prostoru k verbální i nonverbální
komunikaci,
naučit
je
respektovat
druhé,
přizpůsobovat
se
a spolupodílet se na společenství ostatních, podporovat mezilidské
a morální hodnoty, rozvíjet citové vztahy k okolí, vhodnou motivací
dostatečně podporovat aktivity dětí a vytvářet základy ke kulturně
estetickým dovednostem. V MŠ probíhá i výuka anglického jazyka a hra
na zobcové flétny.
Naše mateřská škola se aktivně podílí na kaţdoročním pořádání
besídek (Mikulášská, Vánoční, ke Dni matek, MDŢ). Mezi další
aktivity patří i konání karnevalu v MŠ, Svatomartinská jízda obcí,
“Den plný her“ – účast na Bambiriádě v Chrudimi se spaním přes noc
v MŠ, slavnostní rozloučení se školáky, účast na charitativních
akcích „Tříkrálová sbírka“ a nákupy výrobků z chráněných dílen.
V letošním roce se i naše MŠ ve spolupráci s Waldorfskou školou
účastnila na jarním úklidu a výsadbě nových lip v Obci u rybníka.

Pravidelně kaţdý rok zajišťuje MŠ ozdravný pobyt ve škole v přírodě,
plavecký výcvik v Chrudimi, účast na různých kulturních akcích
a poznávací výlety do Pardubic a okolí. Spolupracujeme s MŠ Čepí,
Draţkovice a se ZŠ Staňkova v Pardubicích, která se zaměřuje na
ekologickou výchovu dětí, pravidelně se účastníme Dnu otevřených
dveří ve Waldorfské škole v ul. Gorkého v Pardubicích.
Děkuji všem rodičům, dárcům, příznivcům mateřské školy a těším se na
další spolupráci!
ředitelka mateřské školy Anna Veselá

Sportovní klub - oddíl kopané
SK Starý Mateřov si Vás dovoluje pozvat na fotbalový ples, který se
uskuteční v pátek 18. ledna 2008 od 20 hodin v hospodě „U Lípy“.
(rezervace vstupenek na tel. 606 549 427, dseha@email.cz u Denisy
Sehnoutkové)
21. června 2008 sehrajeme přátelská utkání (muţi a stará garda)
v druţebním Klein-Mühlingenu.
Mužstvo dospělých
III. třída - skupina Přeloučsko
únor – březen 2007 – XVIII. Dřenický zimní pohár – 6. místo
jaro 2007 - konečné umístění v sezóně 2006/2007 na 12. místě se
ziskem 18 bodů z 26 zápasů
28. července 2007

VI. ročník memoriálu M. Dobrovolného
a K. Chovance ve Dřenicích
Mateřov – Ostřešany 3:2 (Mynka, Lebduška, Chocholatý)
finále: Mateřov – Dřenice 1:0 (Kříţek)
Obhájili jsme loňské vítězství.
4. srpna 2007 XXIII. ročník memoriálu E. Hantschera
Mateřov – Staré Čívice 2:1 (Bis, Čermák – Málek J.)
Lány na Důlku – Popkovice 3:1
(Kvasničák, Fedák, vlastní - Zvolenský)
o 3. místo Čívice – Popkovice 1:2 (Čihák – 2x Nevřala)
finále Mateřov - Lány na Důlku 2:3
(Tomiška, Holek - Zezulka 2x, Beneš)
podzim 2007 - 7. místo se ziskem 16 bodů ze 13 zápasů
únor – březen 2008 – Dřenický zimní pohár 2008 – XIX. ročník
Stará garda
1. září memoriál Josefa Říhy a Josefa Tichého ve Dřenicích – 1.místo
SK Dřenice - SK Starý Mateřov 0:1
SK Svídnice - SK Starý Mateřov 0:1
SK Dřenice - SK Svídnice
2:4
za Starý Mateřov: Houdek, Vašíček Vl., Kaňka, Kopp, Šebek, Pekárek,
Klíma V., Fenyk, Kalousek, Jirásek, Huňáček, Haňka P., Hromádko

Dorost
po sezóně 2006/2007 druţstvo obsadilo 10. místo s 11 body z 20
zápasů
v sezóně 2007/2008 druţstvo nebylo přihlášeno do soutěţe z důvodu
malého počtu hráčů
Starší žáci
jaro 2007 - konečné umístění v sezóně 2006/2007 - 4. místo se
ziskem 24 bodů ze 14 zápasů
podzim 2007 - 4. místo se ziskem 15 bodů z 8 zápasů
Ženy
3. liga ţen – Čechy – skupina východ
jaro 2007 - konečné umístění v sezóně 2006/2007 - 5. místo se
ziskem 38 bodů z 20 zápasů
podzim 2007 - 2. místo se ziskem 20 bodů z 9 zápasů

Oddíl stolního tenisu
reprezentuje naši obec v regionálním přeboru 1. třídy.
jaro 2007 - konečné umístění v sezóně 2006/2007 na 7. místě
podzim 2007
22. září Turnaj ve stolním tenisu v Heřmanově Městci
O pohár starosty města Heřmanův Městec (dvouhra mužů)
3. - 4. místo Dusbaba (Mateřov)
Memoriál Jaroslava Berana (družstva mužů)
2. místo Dusbaba, Vodehnal (Mateřov)
9. listopadu 3. ročník TJ Sokol Chroustovice
1. místo - Miroslav Dusbaba

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na hasičský ples,
který se uskuteční 23. února 2008 od 20 hodin v hospodě „U Lípy“.
Výroční valná hromada se koná v hospodě „U Lípy“ 11. ledna 2008
od 19 hodin.
12.
28.
5.
26.

ledna 2007 výroční valná hromada
dubna Třebosice - otevírání studánek
května Blato - okrskové kolo – 2. místo muţi
května Staré Jesenčany VII. ročník memoriálu B. Hrachoviny
ţeny (smíšené) - 3. místo
Huňáčková L. a E., Sehnoutková D., Tobišková R.,
Horáková H., Bělíková J., Valchář J.
muţi - 5. místo
Chalupa V., Pozdník Vl., Jeřábek J., Beran D., Fenyk J.,
Valchář J., Janda A.

9. června Jankovice
30. června Starý Mateřov – závod Zdeňka Poříze
Konečné pořadí mužů

Konečné pořadí žen

Konečné pořadí dětí

1. Příseka

1. Dubany
2. Starý Mateřov

1. Jezbořice II.

3. Jezbořice

3. Starý Mateřov

2. Čeperka
3. Dubany
4. Starý Mateřov II.

2. Jezbořice I.

5. Staré Čívice
6. Starý Mateřov I.
7. Rozhovice
8. Blato
9. Pardubice - Slovany
10. Klešice
11. Jezbořice
Starý Mateřov reprezentovali:
ţeny: Tobišková R., Huňáčková L. a E., Horáková H., Kříţková D.,
Malá A., Sehnoutková D.
muţi I.: Hladík R., Horák K., Janda A., Vašíček L., Tobiška L.,
Olejník D., Fenyk J.
muţi II: Klíma V., Chalupa V., Horák K., Procházka T., Pavlas V.,
Bis J., Pleskot R.
nové naděje: Jandová 3x, Janda, Chalupová N. a V., Klímová A.
8. září Mateřovský memoriál
Konečné pořadí mužů

Konečné pořadí žen

Konečné pořadí dětí

1. Kunětice

1. Dubany

1. Jezbořice

2. Třebosice

2. Starý Mateřov

2. Starý Mateřov

3. Dubany
4. Příseka
5. Starý Mateřov
6. Blato
7. Slovany Pardubice
8. Jeníkovice
Od roku 2008 se memoriál Z. Poříze a V. Chalupy spojuje v Mateřovský
memoriál.

Vánoční koncert se koná 23. prosince 2007 od 15:00 hodin
v kostele v Třebosicích.
Půlnoční mše svatá v Třebosicích se koná 24. prosince 2007
od 22:00 hodin.

V nov ém roce p řejeme vš em reprezent ant ům obce
h od ně sp ort ov ních úsp ěch ů!

Mnoho štěstí, zdraví,
lásky
a osobní spokojenosti
v nastávajícím roce
Vám,
svým spoluobčanům,
přeje zastupitelstvo
Obecního úřadu
ve Starém Mateřově

Významné dny
27. ledna
8. března
12. března
5. května
27. června
11. listopadu
Dny pracovního klidu
1. ledna
Nový rok
24. března
Pondělí velikonoční
1. května
Svátek práce
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční

Den památky obětí holocaustu
Mezinárodní den žen
Den vstupu ČR do NATO
Květnové povstání českého lidu (1945)
Den památky obětí komunismu
Den válečných veteránů

Státní svátky (dny pracovního klidu)
1. ledna
Den obnovy samostatného českého státu
8. května
Den vítězství
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení mistra Jana Husa (1415)
28. září
Den české státnosti
28. října
Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii (1989)

