VÁNOČNÍ
ZPRAVODAJ
prosinec 2008

OBECNÍHO ÚŘADU VE STARÉM MATEŘOVĚ

VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o činnosti obecního
úřadu za právě končící rok 2008 a seznámil Vás s hlavními úkoly pro
rok nadcházející.
Mezi prioritní akce patří výstavba multifunkčního zařízení s velkým
sálem, který nám v obci chybí. Byla podána ţádost o dotaci a pokud
bude schválena, tak jiţ nic nebrání zahájit výstavbu.
Jelikoţ se letos podařila rekonstrukce hlavní silnice přes obec, je
další prioritou oprava chodníků. Návrh této akce jsme jiţ
konzultovali na Státním fondu dopravní infrastruktury v Praze a máme
příslib 80% dotace. S touto akcí plánujeme spojit rekonstrukci
veřejného osvětlení.
V průběhu školních prázdnin jsme zajistili napojení Mateřské školy
na splaškovou kanalizaci, zrušení jímky na vyváţení a předláţdění
školního dvora zámkovou dlaţbou.
Následně byla provedena zámková dlaţba do prodejny s bezbariérovým
vstupem. Byla vybudována nová zastávka Městské hromadné dopravy
na bezpečnějším místě.
Mezi kladné věci lze zařadit novelu Stavebního zákona, která
umoţňuje stavět na zasíťovaných pozemcích, přilehlých ke stávající
zástavbě. Proto jiţ začíná výstavba nových rodinných domů v lokalitě
proti Tritónu.
Jiţ tradičně byly uspořádány oslavy MDŢ, Dne matek, Dne dětí, vítání
občánků, oslava jubilantů, masopust s průvodem masek obcí, nově
Mikuláš.
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 2009.

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)

Poplatky na rok 2009 se vybírají na obecním úřadě do
konce ledna 2009, 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 8.12.2008
Počet obyvatel
celkem
459

Průměrný
věk
36,41 let
Muži
Ženy
Možní voliči

Nejstarší
narozen
28. 10. 1915

Nejmladší
narozen
25. 08. 2008

Celkem Průměrný věk
230
35,27 let
229
37,55 let
351
45,16 let

Kulturní akce 2009, na kterých se setkáme
24. ledna
14. února
28. února

VIII. fotbalový ples v hospodě „U Lípy“ od 20 hodin
masopust s průvodem masek Obcí od 13 hodin
hasičský ples v hospodě „U Lípy“ od 20 hodin

Hry bez hranic
30. srpna 2008 hostila další ročník Her bez hranic obec Čepí, kde
děvčata naší obce – Huňáčková Lenka a Eva, Sehnoutková Denisa a
Veronika, Tobišková Radka ml. - obsadila krásné 2. místo.
Rozdíly na „bedně“ byly o pouhý bod.

Vítání občánků
Dne 8. listopadu 2008 mezi námi starosta obce přivítal nové občánky.
Přivítáno bylo dvanáct dětí: Tichá Agáta, Jonáš Pavel, Krouţel Jan,
Tomín Antonín, Hlaváček Adrian, Flídr Rodan, Ivaničová Karolína,
Slepčíková Kamila, Růţičková Adéla, Šustr Jakub, Znamínko Petr,
Ipser Pavel.

Oslava jubilantů
Téhoţ dne poblahopřáli zastupitelé naší obce letošním jubilantům.
Samozřejmě nechybělo vystoupení dětí z Mateřské školy.
Na oslavu byli pozváni: Čapský Josef, Dřízhalová Marie, Dubcová
Hana, Fenyk Václav, Francová Jaromíra, Havlíčková Květuše, Horák
Bohuslav, Kmoníček Karel, Kmoníček Josef, Kocek Josef, Kramářová
Miluše, Krupařová Eliška, Langrová Stanislava, Pětioký Václav,
Polívka Josef, Pospíchalová Marie, Rotrekl Miloslav, Semeráková
Stanislava, Sundeeva Mariya.
Manţelé Polívkovi oslavili smaragdovou svatbu a manţelé Shejbalovi
zlatou.

Mateřská škola
V letošním jubilejním školním roce – 30 let od jejího
otevření, je zapsáno 25 dětí z obcí Starý Mateřov a
Třebosice.
Pod vedením ředitelky Anny Veselé pracují v Mš tito
zaměstnanci: paní učitelka Petra Jančíková - provdaná Vejrostová,
paní kuchařka Zdeňka Bořková a paní školnice Věra Vašíčková.
V červnu 2008 proběhly v Mš oslavy ke 30. výročí od jejího
otevření. Sešli se vzácní hosté a všichni příznivci naší školky,
kteří společně s námi všemi - slavnostním kulturním programem zakončili
školní
rok.
V tomto kalendářním roce také proběhla rekonstrukce kanalizační
sítě v Mš a tímto bych chtěla poděkovat zastupitelstvu Obce St.
Mateřov, pod vedením starosty pana Pavla Sehnoutka,za vstřícnost
a vyřešení tohoto problému. Rekonstrukcí se zabývala firma
„Slepčík“ a i této firmě patří dík za kvalitní a rychlé provedení
celé
rekonstrukce!
Po 30 letech provozu, byla provedena i částečná modernizace
kuchyně, kde jiţ bylo některé zařízení zastaralé a neodpovídalo
hygienickým
normám.
Náš Školní vzdělávací program v letošním školním roce, pod názvem
“Barevný rok“ je zaměřen na všestranně rozvinuté dítě, který mu
poskytuje získat základní kompetence k učení, k řešení problémů,
ke komunikaci, sociální a
personální kompetence a občanské a
činnostní kompetence. V rámci těchto kompetencí se naše Mš
zaměřila na pomoc druhým a zapojila se pod záštitou mezinárodní
organizace UNICEF do veřejné finanční sbírky, která je zaměřena na
pomoc dětem z celého světa. Na této sbírce se můţe kdokoliv z Obce
St. Mateřov podílet. Jiţ v listopadu proběhla akce „Svatomartinské
koledování pro UNICEF“, kdy za vydatné pomoci paní B.Suchánkové a
jejího poníka se mohla tato akce uskutečnit. Děti vyrobily jiţ
tradiční podkovičky z nepálené hlíny, které jako poděkování za
finanční dar rozdávaly dárcům. Také při vítání občánků a při
oslavách jubilantů byly vybrány finanční dary, za které patří všem
velký dík! V Mš jsou k dispozici i odznáčky pro UNICEF, které si
můţe přijít kdokoliv zakoupit. Všechny akce, které naše Mš bude
v tomto školním roce pořádat –
VÁNOČNÍ BESÍDKA, TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA, MDŢ, DEN MATEK, aj. budou mimo jiné také zaměřeny na
podporu organizace UNICEF! Děkujeme všem, kteří nám do naší
kasičky přispěli a jistě ještě přispějí!
„Děti jsou dary tohoto světa, dejme jim všem šanci důstojně žít!“
Tato sbírka bude zakončena v červnu 2009 a
slavnostně předán zástupcům organizace UNICEF!

finanční

dar

bude

Jak jste si jiţ všichni všimli v týdeníku PERNŠTEJN byly
zveřejněny fotografie oslavenců ze St. Mateřova a tak si ještě
dovolím připomenout svoji účast v celorepublikové soutěţi „Zlatá
Mateřinka“, která se uskutečnila v Českých Budějovicích, kde
jsem v semifinále reprezentovala svojí osobou naši Mš v této
soutěţi. Je to udělování ceny za příkladné a inspirativní
působení v oblasti předškolního vzdělávání, za tvůrčí práci
s dětmi, pedagogický cit, laskavost a velké srdce. Je to pro
mne čest, ţe jsem mohla naši jedinou maličkou vesnickou

školičku prezentovat v konkurenci s velkoměstskými školkami!
Děkuji Obci St. Mateřov za důvěru, se kterou mne do této soutěţe
vyslala!
Do nového roku všem přeji radostnou spolupráci s naší Mš a dětem
láskyplné prostředí, které se jim snaţíme poskytovat!
Anna Veselá, ředitelka MŠ

Sportovní klub - oddíl kopané
SK Starý Mateřov si Vás dovoluje pozvat na fotbalový ples, který se
uskuteční v sobotu 24. ledna 2009 od 20 hodin v hospodě „U Lípy“.
(rezervace vstupenek u Denisy Sehnoutkové na tel. 606 549 427,
dseha@email.cz)
Mužstvo dospělých „A“ tým
III. třída - skupina Přeloučsko
únor – březen 2008 – XIX. Dřenický zimní pohár – 6. místo
jaro 2008 - konečné umístění v sezóně 2007/2008 na 7. místě se
ziskem 35 bodů z 26 zápasů
21. června 2008
"A" týmy mužů
Klein-Mühlingen - Starý Mateřov 1:2 Shejbal Aleš, Horák Dan
26. července 2008

VII. ročník memoriálu M. Dobrovolného
a K. Chovance ve Dřenicích – 4. místo
Mateřov – Mikulovice 0:1
o 3. místo: Dřenice - Mateřov 2:1 (Zadrobílek)
Po dvou vítězných ročnících jsme obsadili poslední příčku, kdyţ jsme
oba zápasy prohráli o gól.
2. srpna 2008 Mateřovský turnaj
Mateřov – Popkovice 7:2
(Meduna 2x, Kříţek 2x, Škrha 2x, Molavec)
Lány na Důlku – Čívice 2:3
o 3. místo Popkovice – Lány 3:5
finále Mateřov – Čívice 1:7 (Voţenílek)
podzim 2008 - 13. místo se ziskem 11 bodů ze 13 zápasů
únor – březen 2009 – Dřenický zimní pohár 2009 – XX. ročník
SO 7. února 2009 v 9:00

Mateřov - Svídnice

SO 14. února 2009 v 9:00

Mnětice - Mateřov

SO 21. února 2009 v 9:00

Mateřov - Mikulovice

SO 28. února 2009 v 10:45

Mateřov - Dřenice

SO 7. března 2009 v 10:45

Mateřov - Ostřešany

NE 15. března 2009 v 10:45 Mateřov - Tuněchody
SO 21. března 2009 v 17:00 AFK SKP Pardubice - Mateřov

Mužstvo dospělých „B“ tým
IV. třída - skupina Přeloučsko
V létě 2008 byl zaloţen „B“ tým muţů hrající IV. třídu. Po podzimní
části sezóny 2008/2009 obsadilo druţstvo 9. místo se ziskem 12 bodů
z 11 zápasů.
Stará garda sehrála utkání v Klein-Mühlingenu, podlehla domácím 4:3
Dorost
Druţstvo bylo opět přihlášeno do soutěţe a v podzimní části sezóny
2008/2009 obsadilo 4. místo se ziskem 18 bodů z deseti zápasů.
Starší žáci
jaro 2008 - konečné umístění v sezóně 2007/2008 - 3. místo se
ziskem 34 bodů z 16 zápasů
do sezóny 2008/2009 nebylo druţstvo přihlášeno
Ženy 3. liga ţen – Čechy – skupina východ
1. března 2008 halový turnaj v Chocni - 8. místo
16. března 2008 přátelské utkání St. Mateřov - FC Příčovy 4:2 (2:0)
Sehnoutková D., Kročová A., Braunová D., Klímová Š.
jaro 2008 - konečné umístění v sezóně 2007/2008 - 6. místo se
ziskem 31 bodů z 18 zápasů
21. června 2008 Klein-Mühlingen
mezi zápasy muţů nastoupily ţeny (6 + 1)
Klein-Mühlingen - Starý Mateřov 1:5 (0:4) Klímová Šárka 4x,
Huňáčková Eva
za Mateřov nastoupila: Sehnoutková Veronika - Tobišková Radka ml.,
Huňáčková Lenka - Hesová Lucie, Huňáčková Eva - Klímová Alena a
Šárka
24. srpna 2008 přátelské utkání St.Mateřov – St. Čívice 2:1 (2:0)
Kaňková 2x – Kandrová
SOBOTA 27. září 2008 – turnaj k 10letému výročí ţenského fotbalu
v Obci - soupeřky účast na poslední chvíli odřekly, tak jsme
nastoupily proti týmu muţů Mateřov "C" k velkému fotbalu.
I přes velký tlak ve druhém poločase jsme soupeři podlehly 2:4
podzim 2008 - 7. místo se ziskem 13 bodů z 10 zápasů

Oddíl stolního tenisu
reprezentuje naši obec v regionálním přeboru 1. třídy
Aktuální informace naleznete na adrese www.pinec.info
15. března 2008 turnaj v Klešicích - 1. místo - Miroslav Dusbaba
První cenou byla výsadba stromů na návsi v Klešicích.

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na hasičský ples,
který se uskuteční 28. února 2009 od 20 hodin v hospodě „U Lípy“.
Výroční valná hromada se koná v hospodě „U Lípy“ 16. ledna 2009
od 19 hodin.
11. ledna 2008 výroční valná hromada a 23. února hasičská zábava
26. dubna – Otvírání studánek
17. května Čepí – okrsková soutěţ v poţárním sportu
muţi 6. místo, ţeny 2. místo, děti 1. místo
24. května Dříteč – okresní kolo hry Plamen 2007 – 2008
děti 11. místo, se soutěţí se seznamovaly (štafeta 4x60m, běh
jednotlivců, štafeta dvojic, poţární útok CTIF, klasický
poţární útok)
31. května Staré Jesenčany - memoriál B. Hrachoviny a O pohár
Obce
ţeny - 2. místo
Sehnoutková D., Huňáčková L. a E., Tobišková R.
muţi - 6. místo
Janda, Chalupa, Jeřábek, Olejník D., Fenyk J., Pavlas
děti – 1. místo
22. června Třebosice – netradičních soutěţí se zúčastnili muţi
28. června – Dubanský most – děti obsadily 2. místo
9. srpna – Jezbořice – O pohár starosty obce - děti 2. místo
13. září Mateřovský memoriál
Konečné pořadí mužů

Konečné pořadí žen

Konečné pořadí dětí

1. Bukovina nad Labem

1. Starý Mateřov "A"

1. Starý Mateřov

2. Staré Hradiště

2. Starý Mateřov "B"

2. Semtěš "A"

3. Srch

3. Dubany

3. Staré Jesenčany "A"

4. Blato

4. Staré Jesenčany

4. Staré Jesenčany "B"

5. Jeníkovice "B"

5. Semtěš "B"

6. Jeníkovice "A"
7. Starý Mateřov
8. Jezbořice
9. Pardubice - Slovany
10. Dubany
11. Čepí
Posvícenského putovního poháru ve Starých Jesenčanech se zúčastnily
naše děti a pohár přivezly domů do Mateřova.

V novém roce přejeme všem reprezentantům obce
hodně sportovních úspěchů!

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
13. dubna
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)

