OBECNÍHO ÚŘADU

VE STARÉM MATEŘOVĚ

Váţení spoluobčané,
ve stručnosti bych Vám chtěl zrekapitulovat právě končící rok.
Podařilo se nám zajistit nové veřejné osvětlení a komunikaci v ulici
u Tritónu, schválit územní plán, zprůtočnit napouštění rybníka,
prodlouţit dohodu s Úřadem práce pro nezaměstnané, kteří se starají
o úklid obce. Splatili jsme úvěry za komunikace a doplatili jsme
chodníky.
V novém roce chceme vybudovat víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, na které máme přislíbenou dotaci. Očekáváme vypsání
Programu na zateplení školky.
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 2012.
Pavel Sehnoutek, starosta obce

Obecní úřad
internetové stránky: www.starymaterov.cz
(v Aktualitách lze zadat svou emailovou 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
Zastupitelstvo:
Pavel Sehnoutek – starosta obce
Vladislava Huňáčková – místostarostka obce
Ing. Jiří Doleţal – předseda finančního výboru
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. – předseda kontrolního výboru
Mgr. Alena Klímová – předseda výboru pro sport, kulturu, školství a komunikaci
Aleš Janda – předseda výboru pro rozvoj obce
Daniela Slepčíková

Poplatky na rok 2012 se vybírají BĚHEM LEDNA 2012,

v pondělí (2., 9., 16., a 23. 1.) od 17 do 18 hodin
na obecním úřadě nebo bankovním převodem (v lednu)
na nový účet 107-675710297/0100 (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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Společné akce
V právě končícím roce 2011 jsme se setkali na mnoha akcích – sportovní ples, dětský
karneval, hasičská zábava, ples květinových dětí, velikonoční tvoření, přednáška na téma
„bolavá záda“, pálení čarodějnic, svátek matek, malování na asfaltu, dětský den, hry bez
hranic, drakiáda, vepřové hody, vítání občánků, oslava jubilantů, lampionová procházka,
vánoční tvoření, rozsvícení vánočního stromu (viz. foto na úvodní straně). Společně jsme také
vyrazili do Radvánovic či Dětenic. Nemůţeme ani zapomenout na pravidelné reprezentanty
naší obce ve fotbale, poţárním sportu, stolním tenise či na závody nejmenších.
Většina akcí jiţ má své místo v kalendáři, věříme, ţe se i v roce nadcházejícím sejdeme
v hojném počtu jak na společenských akcích, tak podpořit naše sportovce.

Závody našich dětí
19. května 2011 v Pardubičkách obsadila v kategorii předškolních dětí (dívky r. 2005)
Monika Doleţalová 16. místo v regionální soutěţi v atletickém víceboji.

Hry bez hranic
V sobotu 20. srpna 2011 hostila obec Dřenice 17. ročník Her bez hranic. Naše obec, kterou
reprezentovali Bořková Nikola, Huňáčková Eva,
Jandová Kristýna,
Procházka Tomáš, Skuček Martin, Suchánek Roman a
Valchář
Jan,
obsadila 6. místo.
18. ročník se uskuteční ve Starých Jesenčanech.

Vítání občánků
V sobotu 12. listopadu 2011 mezi námi starosta obce přivítal nové
občánky, děti z Mš vystoupily s kulturním pásmem.
Přivítáno bylo 11 dětí: Štědrá Ema, Novotný Jan, Anton Adam, Štědrý
Vendelín, Kokotková Anna a Kateřina, Šustr Michal, Pilná Anna,
Koryčínský Radim, Křepinská Eliška, Levinská Eliška.

Oslava jubilantů
Téhoţ dne poblahopřáli zastupitelé obce letošním jubilantům. Samozřejmě
nechybělo vystoupení dětí ze školky.
Na oslavu byli pozváni: Savič Jaroslav st. (nejstarší občan obce), Machačová
Emílie, Koubková Marie, Klaudyová Marie, Barvínková
Marie, Haňková Marie, Šulcová Anna, Prokopová Marie,
Morávek Jan, Horáčková Blanka, Bořek Josef, Pleskot
Jaroslav, Butkaj Milan, Pozdníková Zdenka, Savič Jaroslav ml., Kršáková
Romana, Gubík Petr, Sehnoutek Pavel, Malá Miluše, Kmoníčková Miluše,
Mynka Viktor, Marek Jan, Bondorová Alena.
Od roku 2012 se bude oslavencům hrát jedenkrát měsíčně a na oslavu budou pozváni občané
od 60 let.
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Mateřská škola
Do mateřské školy bylo v tomto školním roce – po
navýšení kapacity - přijato 28 dětí.
V září došlo k personální změně, byla přijata nová
slečna učitelka Barbora Moriová.
Pozici školnice a kuchařky nadále zastává paní Andrea
Hlaváčková a funkci ředitelky Anna Veselá.
Cílem letošního tématického plánu mateřské školy „Hrajeme si s písmenky“ - je rozvíjet řeč a jazykové
schopnosti dětí. Písničkou, která nás provází celým
školním rokem „Od Andulky po Ţíţalu“ se snaţíme
zábavnou formou přiblíţit dětem základní jazykové
znalosti a dovednosti.
Plánování všech činností provádíme tak, aby vycházelo
z potřeb a zájmů dětí. Snaţíme se všestranně rozvíjet děti v myšlení, pohybu, řeči, tvořivosti,
sociální zralosti, ţivotním stylu.
Dětem v MŠ nabízíme tyto aktivity:
Plavecký kurz v Chrudimi, ozdravný pobyt v přírodě, pořádáme různé výlety do Pardubic
a okolí, navštěvujeme kulturní akce, nabízíme dětem hru na zobcové flétny, spolupracujeme
s fotografkou, s kniţními nakladatelstvími, se Sdruţením hasičů z Čech, Moravy a Slezska,
které kaţdoročně vyhlašuje výtvarnou soutěţ pro děti pod názvem “Poţární ochrana očima
dětí“, pořádáme pro děti dětský karneval, dětský den, besídky, ve spolupráci s rodiči pečení
cukroví a výrobu svícínků a kaţdoroční táborák na zahradě MŠ. Ve spolupráci s lektorkou
angličtiny, bylo v letošním školním roce dětem umoţněno navštěvovat i krouţek anglického
jazyka.
Pravidelně kaţdým rokem pořádáme a účastníme se akcí v Obci Starý Mateřov –
„Svatomartinské koledování“, Rozsvícení svíčky u pomníku padlých na „Dušičky“, Vítání
občánků, Oslava jubilantů, Besídka ke Dni Matek, Mikulášská besídka, vánoční besídka,
„Tříkrálová sbírka“, rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ.
Ve spolupráci s Obcí Starý Mateřov se děti z mateřské školy letos také zúčastnily nové akce „Rozsvícení vánočního stromu“.
Děkujeme Obci Starý Mateřov a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem spolupodíleli na
spolupráci s naší mateřskou školou.
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 28. ledna 2012 od 20 hodin v hostinci Dubanka
v Dubanech (rezervace vstupenek u Veroniky Sehnoutkové
skmaterov@seznam.cz).
PŘIJĎTE JEŠTĚ LETOS: sobota 31. prosince 2011 v 10 hodin
silvestrovský fotbal
5. - 6. srpna 2011 proběhly oslavy 60 let založení Sportovního klubu, kterých se zúčastnili
i přátelé z druţebního Kleinmühlingenu - dorazili v sobotu po 11. hodině.
V pátek v podvečer byla připomenuta historie klubu, v sobotu se odehrál turnaj.
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Průběh turnaje v kopané:
SK Starý Mateřov – TJ Sokol Staré Čívice 1:0
SK Starý Mateřov - Sokol Lány na Důlku 1:0
TJ Sokol Staré Čívice - Kleinmühlingen „A“ 0:3
Kleinmühlingen „A“ - Sokol Lány na Důlku 3:1
Sokol Staré Čívice - Sokol Lány na Důlku 2:0
SK Starý Mateřov - Kleinmühlingen „A“ 2:0
vložená utkání:
st. gardy SK Starý Mateřov – Kleinmühlingen 2:1
ţeny SK Starý Mateřov – TJ Sokol Staré Čívice 1:1
góly: Klímová Alena - Krejcarová Michaela

Konečné pořadí v turnaji:
1. místo Starý Mateřov
2. místo Kleinmühlingen
3. místo Staré Čívice
4. místo Lány na Důlku
Střelec turnaje Vašíček Milan (Mateřov, 3 góly).
Turnaj odřídila trojice Halda, Svědiroh, Kutřín.
Od 19 hodin do ranních hodin hrál DJ Lukáš
Mercl.

Ženy: 3. česká liga ţen – skupina C
podzim 2011 – 5. místo se ziskem 19 bodů z 10 zápasů
Příprava na jaro: neděle 18. března 2012 v 10 hodin přátelské utkání Čáslav – Mateřov
jarní část sezony začíná 24. – 25. března 2012
Mužstvo dospělých „B“ tým: IV. třída - skupina Holicko
podzim 2011 - 11. místo se ziskem 12 bodů z 12 zápasů
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Mužstvo dospělých „A“ tým: III. třída - skupina Přeloučsko
podzim 2011 - 3. místo se ziskem 28 bodů ze 13 zápasů, na domácím hřišti bez ztráty bodu
únor – březen 2012 – Dřenický zimní pohár – XXIII. ročník (areál Pamako, UMT Hůrka)
Sobota 4. února 2012 v 10:50

Mateřov - Dřenice

Sobota 18. února 2012 v 10:50

Mikulovice – Mateřov

Sobota 25. února 2012 v 10:50

Mnětice - Mateřov

Neděle 4. března 2012 v 9:00

Mateřov – Rohovládova Bělá

Sobota 10. března 2012 začátky v 9:00, 10:50,
12:40, 14:30 a 16:20 finále

Zápasy o umístění

Stará garda
5. února halový turnaj v Třebši - 4. místo
9. dubna přátelsky Mateřov - Třebeš 4:1 (3:1) Hamerský 3, Kaňka
23. dubna u příleţitosti oslav 50. narozenin Pavla Sehnoutka
přátelsky Mateřov - Opatovice (dorost 1976) 2:2 (0:2) Kaňka, Kopp - Doleţal, Novotný
25. června Stěţery - 3. ročník memoriálu Luďka Červinky - 6. místo
3. září Dřenice - Memoriál Josefa Říhy a Josefa Tichého
Mateřov - Rozhovice 1:2 Bradshaw; Dřenice - Mateřov 1:1 Kaňka z PK
24. září Třebeš - Posvícenský turnaj starých gard 4. místo
29. října přátelsky Mateřov - Dukla Skotska 3:2 Suchánek 2, Bradshaw
SK Starý Mateřov děkuje obecnímu úřadu za podporu a spolupráci.

Sbor dobrovolných hasičů
SDH Starý Mateřov má v současné době celkem 66 členů (29 muţů, 22 ţen a 15 dětí).
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na hasičskou zábavu, která se koná
v sobotu 25. února 2012 od 20 hodin v hostinci Dubanka v Dubanech. Všichni jste srdečně
zváni (prodej vstupenek na místě).
Výroční valná hromada se uskuteční v sobotu 14. ledna 2012 od 18 hod. ve Sportklubu
na hřišti.
10. září proběhl V. ročník Mateřovského memoriálu ve Starém Mateřově spojený
s oslavou 90 let založení sboru
Konečné pořadí
mužů

Konečné pořadí
žen

Konečné pořadí
dětí st.

Konečné pořadí
dětí ml.

1. Moravany

1. Moravany

1. Starý Mateřov B

1. Jezbořice

2. Dubany A
3. Čepí

2. Staré Jesenčany
3. Čepí
4. Starý Mateřov dorost
5. Starý Mateřov

2. Třebosice
3. Rokytno

2. Staré Jesenčany
3. Třebosice

4. Starý Mateřov
5. Staré Jesenčany
6. Dubany B

4. Jezbořice
5. Pardubice
6. Starý Mateřov A
7. Čepí
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Děti přípravka
1. Staré
Jesenčany

V roce
2011
oslavil
SDH
Starý Mateřov
90 let zaloţení
sboru. Dne 10.
září
starosta
obce slavnostně
předal
zástupcům sboru
oficiální prapor
a vlajku. Při
významných
příleţitostech
a
výročích
pouţívá
sbor
nově zhotovené
pamětní mince.
Mladí hasiči
V
rámci
preventivně výchovné činnosti se oddíl mladých hasičů zapojil do soutěţe Poţární ochrana
očima dětí. Za příspěvky v literární a výtvarné soutěţi obdrţely děti Čestné uznání
od Okresního sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Mladí hasiči se úspěšně účastní
mnoha závodů, reprezentují nejen náš sbor, ale i obec. 15. května 2011 proběhla v naší obci
příprava na okresní kolo mladých hasičů (poţární útok a štafeta CTIF). Okresní kolo
se konalo 20. - 22. 5. 2011 v Dřítči.
Plán na 1. pololetí roku 2012 (místo konání: Starý Mateřov)
12. května - závod štafet a poţárního útoku CTIF
19. – 20. května - okresní kolo mladých hasičů a okresní kolo poţárního sportu
SDH Starý Mateřov děkuje obecnímu úřadu za podporu a spolupráci.

Oddíl stolního tenisu - regionální přebor I. třídy
aktuální informace na adrese www.pinec.info
Náš tým postoupil z OP II do OP I, s jedinou poráţkou v soutěţi, kdyţ uţ
bylo o všem rozhodnuto.
27. 12. 2010 vánoční turnaj Klešice – Dusbaba (2. místo)
vánoční turnaj Heřmanův Městec – Šnajberk (1. místo) a Dusbaba (2. místo)
12. února Čepí - 5. ročník memoriálu Václava Kaválka - Dusbaba (1. místo)
velikonoční turnaj Klešice - Dusbaba (2. místo)

V n o v é m r o c e p ř e j e me v š e m r e p r e z e n t a n t ů m o b c e
hodně sportovních úspěchů!
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Školní prázdniny
vánoční: 23. 12. 2011 – 2. 1. 2012
pololetní: 3. února 2012 (pátek)
jarní (Pardubice): 12. – 18. března 2012
velikonoční: 5. – 6. dubna 2012
hlavní prázdniny: 30. 6. – 2. 9. 2012

SPOLEČNÉ KULTURNÍ AKCE 2012
sobota 28. ledna ve 20 hod. Sportovní ples (v Dubanech)
sobota 25. února ve 20 hod. Hasičská zábava (v Dubanech)

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

Vánoční zpravodaj Obecního úřadu Starý Mateřov, e-mail: obecmaterov@seznam.cz
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