VÁNOČNÍ
ZPRAVODAJ
prosinec 2010

OBECNÍHO ÚŘADU
VE STARÉM MATEŘOVĚ
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám nejdříve poděkoval za důvěru ve volbách,
které si velmi váţím. Zároveň děkuji všem zastupitelům za
spolupráci ve skončeném volebním období.
V letošním roce jsme dokončili opravu chodníků,
výměnu veřejného osvětlení, Eko-kom nám dodal
kontejnerů na třídění odpadu.

částečnou
dvě sady

Hlavní cíle nového roku připravují nové výbory: výbor pro
rozvoj obce a výbor pro sport, kulturu, školství a komunikaci.
Závěrem mi dovolte poděkovat paní účetní za odvedenou práci a
Vám spoluobčanům, abych popřál klidné proţití svátků vánočních
a mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2011.
Pavel Sehnoutek, starosta obce

Obecní úřad
internetové stránky: www.starymaterov.cz
(v Aktualitách lze zadat svou adresu
= budete informováni o všem aktuálním)
telefon: 466 970 298
starosta: 606 660 231, materov@volny.cz
Úřední dny – kaţdé pondělí od 17 do 18 hodin
Nové zastupitelstvo:
Pavel Sehnoutek – starosta obce
Vladislava Huňáčková – místostarostka obce
Mgr. Alena Klímová – předseda výboru pro sport, kulturu,
školství a komunikaci
Aleš Janda – předseda výboru pro rozvoj obce
Daniela Slepčíková
Ing. Jiří Doleţal – předseda finančního výboru
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. – předseda kontrolního výboru

Poplatky na rok 2011 se vybírají do konce ledna 2011,
každé pondělí od 17 do 18 hodin na obecním úřadě nebo
bankovním převodem na 1205460339/0800
(jako VS číslo popisné):
poplatek ze psa Kč 50,-,
druhý a kaţdý další pes Kč 100,poplatek za odvoz domovního odpadu
Kč 500,- na osobu a rok
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Finanční výbor
předseda: Ing. Jiří Doleţal
členové: Zdeňka Hanáková, Radka Kocková,
Daniela Slepčíková, Jan Tesař
Kontrolní výbor
předseda: doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
členové: Robert Křepinský, Marie Mokrenová
Výbor pro sport, kulturu, školství a komunikaci
(náměty posílejte na klimalsm@seznam.cz, nebo do poštovní
schránky č.p. 76)
předseda: Mgr. Alena Klímová
členové: Daniela Haldová, Zdeněk Huňáček, Jitka Kubecová,
Zbyněk Ţďára
Výbor pro rozvoj obce (náměty a podněty k rozvoji obce
posílejte na aljanda@seznam.cz; 737115533)
předseda: Aleš Janda
členové: Josef Bořek, Štefan Ivanič, Jaroslav Pleskot,
Emil Walter
Letošní rok byl rokem volebním:
28. - 29. května 2010 volby do Poslanecké sněmovny
Název strany, hnutí nebo koalice

Počet hlasů Název strany, hnutí nebo koalice Počet hlasů
Křesťanská a demokratická unie –
Občanská demokratická strana
76
8
Československá strana lidová
TOP 09
55
Strana zelených
3
Česká strana sociálně demokratická
35
Česká pirátská strana
2
Věci veřejné
30
Strana svobodných občanů
2
Suverenita - blok Jany Bobošíkové,
14
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
1
strana zdravého rozumu
Dělnická strana sociální
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
12
1
spravedlnosti
Komunistická strana Čech a Moravy
8
Z 356 moţných voličů se jich dostavilo 248, tj. 69,66 %
voličů, jeden hlas byl neplatný.
15. - 16. října 2010 volby do 1/3 Senátu PČR
Jméno a příjmení Počet hlasů Jméno a příjmení
Vladimír Engelmajer
48
Jiří Komárek

Počet hlasů
23

Jiří Málek

44

Marta Lederová

8

Miluše Horská

43

Václav Snopek

8

Jiří Stříteský

32

Petr Janko

2
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22. - 23. října 2010 2. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR
Jméno a příjmení

Počet hlasů

Miluše Horská

73

Jiří Komárek

19

Z 373 moţných voličů se jich k volbám dostavilo v prvním kole
210, tj. 56,30 % a ve druhém kole 92, tj. 24,66 %.
15. - 16. října 2010 volby do zastupitelstva obce
Sdružení nezávislých kandidátů
(celkově 1408 hlasů); hranice 193,6

Spojený Mateřov
(celkově 700 hlasů); hranice 110

Pavel Sehnoutek

242 hlasů

Tomáš Pozdník

104 hlasů

Vladislava Huňáčková

228 hlasů

Jitka Kubecová

101 hlasů

Daniela Slepčíková

171 hlasů

Jiří Doležal

122 hlasů

Alena Klímová

207 hlasů

Ladislav Kratochvíl

79 hlasů

Štefan Ivanič

179 hlasů

Emil Walter

100 hlasů

Aleš Janda

194 hlasů

Jaroslav Pilný

115 hlasů

Daniela Haldová

170 hlasů

Radka Kocková

Šárka Kučerová

17 hlasů

79 hlasů

Z moţných 373 voličů se jich k volbám dostavilo 302,
tj. 80,97 %.

Vítání občánků
V sobotu 27. listopadu 2010 mezi námi starosta
obce přivítal nové občánky, děti z Mš vystoupily
s kulturním pásmem.
Přivítáno bylo 12 dětí: Hrdličková Tereza, Ivanič
Tibor, Jonášová Nicol, Křepinský Štěpán, Matýsová
Sophia, Queisnerová Laura, Ratkoš Tobiáš, Rýdl
Matyas, Schwarzkopf Alexander, Spěváková Sofie
Anna, Suchánková Pavlína, Tomínová Veronika.

Oslava jubilantů
Téhoţ dne poblahopřáli zastupitelé obce letošním jubilantům.
Samozřejmě nechybělo vystoupení dětí ze školky.
Na oslavu byli pozváni: Savič Jaroslav, Shejbal František,
Chalupová Miluška, Walter Emil, Jägrmannová Růţena,
Shejbalová Ludmila, Haňka Václav, Havlíček Karel,
Čermák Josef, Dřízhal Pavel, Tomišková Jaroslava,
Bisová Jitka, Jeřábková Jitka, Butkajová Hana,
Morávková Anna, Czére Ladislav, Pleskotová Ivana,
Vašíček Miroslav, Pětioký Václav, Beran František,
Kocek Arnošt, Klíma Vlastimil, Malý Josef a Beranová Milena.
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Hry bez hranic
V sobotu 4. září 2010 16. ročník Her bez hranic hostila
obec Třebosice. Naše obec, kterou reprezentovali Hloušek
Martin, Huňáčková Lenka a Eva, Sehnoutková Denisa,
Skuček Martin, Ţďárský Petr, obsadila 5. místo.

Mateřská škola
V tomto školním roce navštěvuje naši mateřskou školu 25 dětí z obcí
Starý Mateřov a Třebosice.
Pod vedením paní ředitelky Anny Veselé v Mš pracuje slečna učitelka
Michaela Remešová a Andrea Hlaváčková, která se vrátila z mateřské
dovolené.
Tématický plán v tomto školním roce - „Pohádkový rok“ je zaměřen na proţitkové učení dítěte. Inspirací jsou
vybrané literární texty, ze kterých čerpáme.
Plánování všech činností provádíme tak, aby vycházelo
z potřeb a zájmů dětí. Snaţíme se děti všestranně
rozvíjet,
vést
k toleranci
a
empatii
k ostatním,
nabízet jim radostnou atmosféru, jistotu, spolupráci,
přátelství, podnětné prostředí a to vše se odvíjí na
přirozeném a spontánním proţitku ze hry.
V naší Mš proběhly tyto aktivity: ve spolupráci
s logopedkou probíhala pravidelně logopedická výuka, hra na zobcové
flétny, účastníme se plaveckého kurzu v Chrudimi, pořádáme různé
výlety – do Pardubic a okolí, do ZOO, navštěvujeme kulturní akce,
pořádáme pro děti ozdravný pobyt v přírodě. Spolupracujeme se ZŠ
Staňkova v Pardubicích, která se zaměřuje na ekologickou výchovu
dětí a se sdruţením hasičů Čech, Moravy a Slezska, kde se děti
z naší Mš účastnily výtvarné soutěţe „Poţární ochrana očima dětí“.
V této
soutěţi
naše
Nikola
Havlíčková
obsadila
první
místo
v celostátním kole!
Naše mateřská škola se aktivně podílí na kaţdoročním pořádání
besídek (Vítání občánků, Oslava jubilantů, Mikulášská, Vánoční, Ke
Dni matek). Mezi další aktivity patří i konání karnevalu v Mš,
Svatomartinská jízda obcí, předvánoční spolupráce s rodiči, účast na
charitativní akci „Tříkrálová sbírka“.
V tomto školním roce byla ze sponzorských darů zakoupena do prostor
Mš nová šatna pro děti.
Děkuji za spolupráci Obci Starý Mateřov, pod vedením starosty pana
Pavla Sehnoutka, která je zřizovatelem tohoto školského zařízení,
bývalým i současným zaměstnancům, všem rodičům, dárcům a příznivcům
mateřské školy!
Anna Veselá – ředitelka a zaměstnanci Mš

Sportovní klub - oddíl kopané
SK Starý Mateřov si Vás dovoluje pozvat na sportovní
ples, který se uskuteční v pátek 18. února 2011 od
20 hodin v hospodě „U Lípy“. (rezervace vstupenek
u Veroniky Sehnoutkové na tel. 602494284, skmaterov@seznam.cz)
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V pátek 21. ledna 2011 od 18 hodin se ve Sportklubu
na hřišti uskuteční výroční členská schůze.
V roce 2011 oslavíme 60 let fotbalu v naší obci.
O víkendu 3. – 4. července 2010 jsme se zúčastnili oslav
100letého výročí druţebního klubu Klein-Mühlingen.
Mužstvo dospělých „A“ tým
III. třída - skupina Přeloučsko
podzim 2010 - 8. místo se ziskem 19 bodů ze 13 zápasů
únor – březen 2011 – Dřenický zimní pohár – XXII. ročník
neděle 6. února
sobota 19. února

v 10:50 hodin
v 9:00 hodin

Mateřov - Křičeň
Mnětice - Mateřov

sobota 26. února

v 9:00 hodin

Mateřov – R. Bělá

neděle

6. března v 10:50 hodin

sobota 12. března od 9 – 16:20h

Ostřešany - Mateřov
zápasy o umístění

Mužstvo dospělých „B“ tým
IV. třída - skupina Holicko
Po podzimní části sezóny 2010/2011 přezimuje muţstvo v tabulce
aţ na 12. místě se ziskem 9 bodů z 12 zápasů.
Stará garda

7/2010 Choltice – Mateřov 0:3 Kalousek, Pozdník, Šebek
11/2010 Třebeš - Mateřov 4:5 Kaňka 3x, Sehnoutek 2x
Ženy 3. česká liga ţen – C
jaro 2010 bylo velmi úspěšné (pouze 1 remíza) – v konečném
součtu to znamenalo krásné 2. místo se ziskem 42 bodů z 18
zápasů a moţnost postupu do 2. ligy ţen, kterou jsme odmítli
podzim 2010 – 6. místo se ziskem 15 bodů z 11 zápasů

Oddíl stolního tenisu

- regionální přebor 2. třídy
1. místo v tabulce - aktuální informace na adrese
www.pinec.info

MUDr. Miroslav Dusbaba reprezentoval naši obec na
třetím ročníku Memoriálu Václava Kaválka v Čepí, kde
obsadil druhé místo.
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Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje
pozvat na hasičskou zábavu, která se koná
v sobotu 5. března 2011 od 20 hodin v hospodě
„U Lípy“. K tanci a poslechu bude hrát Duo
Evergreen.
Výroční schůze se bude konat v sobotu 14. ledna 2011 od 19h
v hospodě „U Lípy“.

Do oddílu mladých hasičů je zapojeno 14 dětí (10 dívek, 4
chlapci).
V únoru děti získaly odbornosti - 6x preventista a 1x
strojník. V rámci preventivně výchovné činnosti se náš oddíl
kaţdoročně zapojuje do soutěţe „Poţární ochrana očima dětí“.
14. dubna proběhl nultý ročník Mateřovského CTIF (poţ.útok a
štafeta), tzv. příprava na okresní kolo mladých hasičů v Horní
Rovni. Od dubna do června jsme se úspěšně zúčastnili osmi
závodů, o prázdninách okrskové kolo v Jezbořicích a od září do
října pěti závodů. 25. června jsme ukázali činnost našeho
oddílu v naší Mš. V červnu jsme dostali od SDH nové dresy a od
obecního úřadu vlajku.
Podzimní
závody
jsme
završili
„závodem
hasičské
všestrannosti“, kde jsme poprvé měli hlídku dorostenců, kteří
se umístili na 2. místě v okrese. Za reprezentaci obce byly
děti oceněny výletem do aquaparku a na Ještěd.
Aleš Janda, velitel

V nov ém roce p řejeme
vš em rep rez entant ům obce

h od ně sp ort ov ních
úsp ěch ů!
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Mnoho štěstí, zdraví, lásky
a osobní spokojenosti
v nastávajícím roce
Vám, svým spoluobčanům,
přeje
zastupitelstvo Obecního úřadu
ve Starém Mateřově

SPOLEČNÉ KULTURNÍ AKCE 2011
18. února Sportovní ples
26. února Dětský karneval (pohádka O Sněhurce)
5. března Hasičská zábava
2. dubna Ples květinových dětí (retro akce)

Školní prázdniny
vánoční: 23. 12. 2010 – 2. 1. 2011
pololetní: 4. února 2011 (pátek)
jarní (Pardubice): 7. – 13. března 2011
velikonoční: 21. – 22. dubna 2011
hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2011

-8-

