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ZPRAVODAJ
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OBECNÍHO ÚŘADU VE STARÉM MATEŘOVĚ

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o činnosti
obecního úřadu za právě končící rok 2009 a seznámil vás
s hlavními úkoly pro rok nadcházející.
Začátek nového roku byl v očekávání schválení dotace na
výstavbu multifunkčního zařízení, ale i přes skutečnost, ţe
ţádost podávala Rozvojová agentura Pardubického kraje, nebyla
dotace schválena. V letošním roce jsme podali ţádost opět,
prostřednictvím praţské agentury. Jiţ jsme obdrţeli stanovisko
Státního zemědělského intervenčního fondu, ţe jsme splnili
všechny podmínky pro přiznání dotace. Podle poslední informace
je značný převis ţádostí neţ objem finančních prostředků…
Nelehkou prací bylo získání dotace ve výši 5,2 milionů korun
na opravu chodníků. Několik pracovních návštěv Státního fondu
dopravní infrastruktury Praha se určitě vyplatilo a jsem
přesvědčen, ţe oceníte nový vzhled hlavní ulice, i okolí
památníku padlých. Rovněţ nasvícení nových přechodů by mělo
přispět k větší bezpečnosti. Ekonomická krize se projevila
citelně na našich příjmech rozpočtu. S velkými obtíţemi jsme
uhradili 20% podíl (1,3 milionů) na dotaci. Musíme doufat, ţe
se příjmová stránka rozpočtu v příštím roce zlepší.
Podařilo se nám vytvořit tři pracovní místa plně hrazená
úřadem práce.
Z dotace jsme zřídili pracoviště CzechPOINTu, kde si můţete
poţádat např. o výpis z rejstříku trestů, výpis trestných bodů
řidiče.
Bohuţel se opět mnoţí stíţnosti na psí exkrementy v ulicích.
Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni zvýšit poplatek ze
psa.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupitelům a paní účetní
za odvedenou práci a Vám spoluobčanům, abych popřál klidné
proţití svátků vánočních a mnoho zdraví, spokojenosti a
úspěchů v roce 2010.
Pavel Sehnoutek
starosta obce

Kulturní akce 2010, na kterých se setkáme
30. ledna IX. fotbalový ples v hospodě „U Lípy“ od 20 hodin
6. února masopust s průvodem masek Obcí od 13 hodin
27. února hasičský ples v hospodě „U Lípy“ od 20 hodin

Obecní úřad
internetové stránky: www.starymaterov.cz
(v Aktualitách lze zadat svou adresu
= budete informováni o všem aktuálním)
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 2010 se vybírají na obecním
úřadě do konce ledna 2010, každé pondělí
od 17 do 18 hodin:
poplatek ze psa Kč 50,-poplatek za odvoz domovního odpadu Kč 500,-na osobu a rok

Hry bez hranic
29. srpna 2009 hostila další ročník Her bez hranic obec
Barchov, kde děvčata naší obce – Huňáčková Lenka a Eva,
Klímová Šárka, Sehnoutková Denisa a Veronika - obsadila krásné
3. místo.

Oslava jubilantů
14. listopadu 2009 zastupitelé obce poblahopřáli letošním
jubilantům. Samozřejmě nechybělo vystoupení dětí z Mateřské
školy.
Na oslavu byli pozváni: Pantůčková Marie, Rabenstein Karel,
Komárek Karel, Zamastilová Jitka, Hochmannová Marie, Čapská
Miloslava, Jeřábek Jaroslav, Němec Miloš, Drlík Dušan, Koubová
Dagmar, Petříková Věra, Pořízová Marta, Zamastil František,
Komárek Václav, Pozdník Stanislav, Drlíková Helena, Gregušová
Vendula, Dusbaba Miroslav, Farkaš Josef, Pozdníková Alena,
Franc Bohuslav, Hrdličková Helena, Rabensteinová
Květoslava, Vašíšková Anna, Jägrmann Jaroslav,
Fenyková Jana, Kučerová Mária.
Manţelé FENYKOVI oslavili zlatou svatbu.

Oddíl stolního tenisu
reprezentuje naši obec v regionálním přeboru 1. třídy
Aktuální informace naleznete na adrese www.pinec.info
MUDr. Miroslav Dusbaba reprezentoval naši obec na
velikonočním a vánočním turnaji v Klešicích, kde obhájil první místo
a opět na návsi sázel stromy.

Mateřská škola
V tomto školním roce 2008/2009 navštěvuje naši mateřskou školu 25
dětí z obcí Starý Mateřov a Třebosice.
Koncepce školního vzdělávacího programu – pod názvem
„Putování s Barykem“ je v letošním roce zaměřena na
intelektuální rozvoj dítěte s cílem rozvíjet v dítěti
řečové schopnosti, vztah ke knize a k přírodě. K tomu
jsme vyuţili jako nástroj knihu od Františka Nepila: „Já
Baryk“. Spolupracujeme s logopedkou, která pravidelně
navštěvuje
Mš
a
také
vyuţíváme
nabídek
kniţních
nakladatelství, které nám poskytují nabídku knih pro
děti.
V září, letošního roku, jsme přivítali novou slečnu učitelku
Michaelu Remešovou. Zastoupila stávající paní učitelku Petru
Vejrostovou, které nastaly mateřské povinnosti. Školnicí v Mš je
nadále paní Věra Vašíčková, kuchařka paní Zdeňka Bořková a
ředitelkou Mš paní Anna Veselá.
Celý loňský školní rok probíhala v naší Mš sbírka na UNICEF –
veškeré aktivity a besídky byly na tuto sbírku zaměřeny. V červnu
proběhlo slavnostní ukončení této sbírky. Zástupcům spol. Amway,
kteří nám tuto sbírku pomohli uskutečnit, byl předán šek s částkou
Kč 30.000,--.
Všem, kdo na tuto sbírku přispěli, patří velký dík!
Naše Mš spolupracuje s různými společnostmi, které nám také
poskytují sponzorské dary. Vyuţíváme je především na modernizaci
stávajícího zařízení. Díky sponzorským darům od společností Tritón a
J&M financí, byl do Mš zakoupen nový šatnový komplex pro děti a pro
rodiče se mohl uskutečnit v naší Mš „Kurz efektivního rodičovství“
pod vedením lektorek Ing. Walerie Vágnerové a Mgr. Kateřiny
Kukeňové. Cílem tohoto vzdělávacího projektu je poskytnout rodičům
informace, které mohou aktivně vyuţít při výchově svých dětí.
Díky vzájemné spolupráci se zřizovatelem naší Mš, s Obcí Starý
Mateřov, můţeme vašim dětem poskytovat vhodné a podnětné prostředí
pro vzdělávání.
Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem aktivně podílí na spolupráci
s naší Mš!
Do nového roku všem přejeme radost, pohodu a spokojenost!
Anna Veselá – ředitelka a zaměstnanci Mš

Sportovní klub - oddíl kopané
SK Starý Mateřov si Vás dovoluje pozvat na sportovní ples,
který se uskuteční v sobotu 30. ledna 2010 od 20 hodin
v hospodě „U Lípy“. (rezervace vstupenek u Denisy Sehnoutkové
na tel. 606 549 427, dseha@email.cz)
V pátek 22. ledna 2010 od 18 hodin se ve Sportklubu na hřišti
uskuteční výroční schůze.
O víkendu 3. – 4. července 2010 jsme pozváni na oslavy do
druţebního sportovního klubu Klein-Mühlingenu (rezervace míst
u Veroniky Sehnoutkové, vseha@seznam.cz).

Mužstvo dospělých „A“ tým
III. třída - skupina Přeloučsko
únor – březen 2009 – XX. Dřenický zimní pohár – 7. místo
jaro 2009 - konečné umístění v sezóně 2008/2009 na 10. místě
se ziskem 33 bodů z 26 zápasů
25. července 2009

VIII. ročník memoriálu M. Dobrovolného
a K. Chovance ve Dřenicích – krásné 1. místo
Mateřov – Ostřešany 3:1 (Vašíček M., Fenyk T., Kříţek)
finále: Mikulovice - Mateřov 1:2 (Vašíček M. 2x)
Po loňském posledním místě jsme se opět vrátili na lepší
konec.
čtvrtek 6. srpna 2009 přátelské utkání Opatovice - Mateřov 4:3
(1:3) Meduna z PK, Fenyk T. 2x
8. srpna 2009 Mateřovský turnaj – 2. místo
Mateřov – Lány na Důlku 5:1
(Procházka J., Vašíček M., Škrha, Fenyk T., Spěvák Zezulka)
Čívice - Popkovice 2:6
o 3. místo Čívice – Lány 2:2, na PK 6:5
finále Mateřov – Popkovice 0:1 (Vejdělek)
podzim 2009 - 8. místo se ziskem 17 bodů ze 13 zápasů
únor – březen 2010 – Dřenický zimní pohár 2010 – XXI. ročník
sobota 6. února v 9:00 hodin

Mnětice - Mateřov

sobota 13. února v 9:00 hodin

Mateřov - Mikulovice

sobota 20. února v 10:50 hodin
sobota 27. února v 10:50 hodin

Mateřov - Dřenice
Mateřov - Ostřešany

neděle 7. března v 10:50 hodin

Mateřov - Tuněchody

sobota 13. března v 9:00 hodin

Pardubice - Mateřov

neděle 21. března v 16:20 hodin

Mateřov - Křičeň

Mužstvo dospělých „B“ tým
IV. třída - skupina Holicko
jaro 2009 - konečné umístění v sezóně 2008/2009 na 7. místě se
ziskem 23 bodů z 22 zápasů
Po podzimní části sezóny 2009/2010 obsadilo druţstvo aţ 13.
místo se ziskem 7 bodů z 13 zápasů.

Stará garda

sobota 5. září 2009 memoriál Josefa Říhy a Josefa Tichého ve
Dřenicích - 3. místo
Dřenice - Mateřov 2:1 (Fenyk L.)
Tuněchody - Mateřov 2:1
Dřenice - Tuněchody 2:3
Dorost
v sezoně 2008/2009 se druţstvo umístilo na konečném 2. místě
do sezony 2009/2010 je druţstvo přihlášeno pod názvem TJ Valy, po
podzimu jsou na 3. místě se ziskem 19 bodů z 10 zápasů

Ženy 3. česká liga ţen – C
8. března 2009 halový turnaj v Chocni - 4. místo z 12
jaro 2009 - konečné umístění v sezóně 2008/09
6. místo se ziskem 27 bodů z 20 zápasů
8. srpna 2009 přátelské utkání St.Mateřov – St. Čívice 2:0
(2:0) Sehnoutková z PK, Klímová Š.
28. srpna 2009 – přátelské utkání v malé kopané na firemní
akci v Rušinově; Roboterm Chotěboř – Mateřov 9:7
podzim 2009 – krásné 3. místo se ziskem 17 bodů z 9 zápasů

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na hasičskou
zábavu, která se koná v sobotu 27. února 2010 od 20 hodin
v hospodě U Lípy. K tanci a poslechu bude hrát kapela
Evergreen.
SDH Starý Mateřov má v současné době celkem 65 členů (34 muţů, 20
ţen a 11 dětí).
Výroční valná hromada spojená s volbami do výboru SDH se uskutečnila
v pátek 18. prosince 2009 v hospodě U Lípy.
22. – 24. května 2009

Okresní kolo hasičské soutěţe
- Okresní soutěţ mládeţe, dorostu a
poţárního sportu /SDH Starý Mateřov/

Náš sbor zabezpečoval organizační chod celé soutěţe.
Soutěţ přijeli podpořit i významní hosté - za Pardubický kraj
hejtman Mgr. Radko Martínek, krajský radní Ing. Petr Šilar a
poslankyně Parlamentu ČR Ing. Alena Páralová.

12. září 2009
III. ročník - Mateřovský memoriál
Muţi: Hladík R., Chalupa V., Janda A., Jeřábek J.,
Olejník D., Pozdník Vl., Vašíček L.
Ţeny: Horáková H., Huňáčková L. a E., Kříţková D.,
Sehnoutková D. a V., Tobišková R.
Děti: Bořková N., Jandová K. a M. a T., Procházka
V., Prokopová M., Suchánek R., Ţáková N.

Konečné pořadí mužů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rokytno
Staré Hradiště
Blato
Starý Mateřov
Jezbořice
Ţumberk
Staré Jesenčany
Čepí
Bukovina nad Labem

Konečné pořadí
žen
1. Blato
2. Starý Mateřov

Konečné pořadí dětí
1.
2.
3.
4.

Klešice ml.
Starý Mateřov
Staré Jesenčany
Klešice st.

24. října 2009 proběhl v obci sběr ţelezného odpadu
(účast: Fenyk J. a T., Jeřábek J., Kramář M., Olejník D. a M.,
Vašíček L.)
7. listopadu 2009
Dálková doprava vody (Ostřešany)
Muţi: Hladík R., Kramář M., Olejník D., Pozdník Vl., Valchář
J., Vašíček L.
Naše malé naděje - děti - se v roce 2009 zúčastnily a reprezentovaly
náš sbor při následujících hasičských závodech:
23 - 24. května Okresní kolo dětí
25. 5. Okresní kolo PS
30. 5. Okrskové kolo - Staré Jesenčany
30. 5. Memoriál B. Hrachoviny - Staré Jesenčany
30. 5. O Pohár starosty - Staré Jesenčany
20. 6. Blatská Steeplechase
12. 9. Mateřovský memoriál
19. 9. Prachovice - závod k zaloţení SDH
10. 10. Zavírání studánek - Třebosice
11. 10. Malý závod v poţární všestrannosti - Staré Jesenčany
17. 10. Závod v poţární všestrannosti - Ostřetín

SDH Starý Mateřov děkuje obecnímu úřadu za podporu a
spolupráci.

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
7. dubna
12. března
5. května
15. května
10. června
27. června
11. listopadu

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Mezinárodní den žen
Den vzdělanosti
Den vstupu ČR do NATO
Květnové povstání českého lidu (1945)
Den rodin
Vyhlazení obce Lidice
Den památky obětí komunismu
Den válečných veteránů

Dny pracovního klidu
1. ledna
Nový rok
5. dubna
Pondělí velikonoční
1. května
Svátek práce
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční
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)

