
VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU  VVEE  SSTTAARRÉÉMM  MMAATTEEŘŘOOVVĚĚ  

pprroossiinneecc  22001122 
 

internetové stránky: www.starymaterov.cz 

(v Aktualitách lze zadat svou emailovou adresu = budete informováni o všem aktuálním) 

  

Úřední dny (pozor, změna) – každou středu od 17 do 18 hodin 

 

telefon:  466 970 298, obecmaterov@seznam.cz  

starosta, Pavel Sehnoutek: 606 660 231, materov@volny.cz 

účetní, Ing. Veronika Sehnoutková: 724 186 251 

 

IČ: 00274330        ID datové schránky: dx6a5ft 

bankovní spojení: 107-675710297/0100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 
 

ve stručnosti bych Vám chtěl zrekapitulovat právě končící rok. 

Podařilo se nám zajistit další nové veřejné osvětlení a komunikaci 

v ulici naproti Tritónu, prodloužit dohodu s Úřadem práce pro 

nezaměstnané, kteří se starají o úklid obce, vybudovat multifunkční 

hřiště s umělým povrchem, na které jsme získali dotaci 

z Pardubického kraje. Podali jsme žádost na zateplení školky. 

Prodali jsme budovu obecního úřadu č.p. 107 a přestěhovali jsme se 

do nových prostor v budově prodejny č.p. 38. 

Připravujeme projektovou dokumentaci pro žádost o dotaci na cyklistickou stezku. Jelikož 

vstřícnost všech vlastníků pozemků nebyla stejná, jednáme s armádou o možnosti vedení 

stezky přes vojenské hangáry. 

 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupitelům a slečně účetní za odvedenou práci a Vám 

spoluobčanům, abych popřál klidné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, spokojenosti  

a úspěchů v roce 2013.                                 

    Pavel Sehnoutek, starosta obce 

Zastupitelstvo: 

Pavel Sehnoutek – starosta obce 

Vladislava Huňáčková – místostarostka obce 

Ing. Jiří Doležal – 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 

 

Zasedání zastupitelstva se koná zpravidla 1 x 3 měsíce,  

program bývá zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce týden před jeho konáním. 

mailto:materov@volny.cz
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Poplatky na rok 2013 (splatnost 1.1. – 31.3.2013) 
hotově na obecním úřadě (středa 10 – 11 a 17 – 18 hodin)  

nebo bankovním převodem (nejdříve 1. ledna, jako VS číslo popisné): 
 poplatek ze psa staršího 3 měsíců Kč 50,-, druhý a každý další pes Kč 100,- (jehož 

držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který 

je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu Kč 80,-) – úplné znění 

viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 

 poplatek za odvoz domovního odpadu Kč 500,- na osobu a rok (částka zůstává stejná, 

ale je rozšířen okruh poplatníků – úplné znění viz. Obecně závazná vyhláška naší 

obce č. 1/2013 
 

VYUŽÍVEJME BAREVNÉ KONTEJNERY, NE VŠE PATŘÍ DO 

POPELNICE, KTEROU MÁME KAŽDÝ DOMA. 

X 

 

 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů platí: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt;  

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 

výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, 

jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

obecní úřad poplatek platebním výměrem. 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní 

úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 
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AKTUÁLNĚ Z OBCE 

 
Evakuační plán - Při převozu nalezené nevybuchlé letecké bomby z lokality 

U Trojice (úplné znění na internetových stránkách nebo na Obecním úřadě) 
kontakty:  Sehnoutek Pavel – starosta obce, tel. 606 660 231  

Janda Aleš – velitel JSDH obce, tel. 737 115 533  

 

Zahájení výkopových prácí je naplánováno na 7. 1. 2013. 

 
Ochrana ovzduší v naší obci 

  

Dne 1. 9. 2012 vstoupil v platnost nový zákon č. 201/2012 Sb o ochraně ovzduší, který má za 

cíl zajistit kvalitu vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika.  

  

V naší obci je často v ovzduší cítit silný zápach spalovaného odpadu. 

  

Řada lidí přikládá do kamen PET-láhve, krabice od mléka nebo jiné plastové obaly a domnívá 

se, že spálením se odpadu elegantně, levně a bez následků zbaví. Při spalování v kamnech, 

kotli či na otevřeném ohništi, tedy za poměrně nízkých teplot, však vzniká mnohem více 

nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně či průmyslovém podniku, které jsou navíc 

vybaveny speciálními filtry.  

  

Při spalování plastických hmot v malých topeništích se uvolňuje oxid uhelnatý, 

chlorovodíkový plyn, dioxiny, chlorované furany, kyanovodík, fosgen, těžké kovy.  

Tyto látky, které se hromadí v organizmu, mohou zapříčinit mnohá onemocnění, jako jsou 

např. krevní abnormality, poškození jater, rakovina a vady dětí při narození.  

  

Spalování odpadu v lokálních topeništích je zakázané ze zákona, ze kterého také vyplývá, že 

nesmí docházet k obtěžování obyvatelstva zápachem a nadměrně hustým kouřem z komínů. 

Spalováním odpadů je ohrožováno zdraví nás všech i zdraví naší další generace, chovejme se 

proto zodpovědně! 

 

Parkování v obytné zóně 

Množí se stížnosti na parkování v obytné zóně. Žádáme občany  

o dodržování zákona a využívání svých dvorů k parkování aut. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), se tomuto 

věnuje v §39 (Provoz v obytné a pěší zóně). 

(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" 

a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny". 

(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se 

na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. 

(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát 

zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit 

vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. 

(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané  

v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které 
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nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy. 

(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. 

To platí i pro děti hrající si v obytné zóně. 

 

Hry bez hranic 
 

V sobotu 1. září 2012 nás mladí hasiči - Bořková Nikola, Jandová Kristýna, 

Procházka Tomáš a Vojtěch, Halda Daniel, Suchánek Roman a Horák 

Lukáš - reprezentovali na 18. ročníku Her bez hranic ve Starých 

Jesenčanech, umístili se na 9. místě. 

 

Vítání občánků 
 

V sobotu 24. listopadu 2012 mezi námi zastupitelé v čele se starostou obce 

přivítali nové občánky, děti z Mš vystoupily s kulturním pásmem. 

Přivítáno bylo 9 dětí: Bukačová Laura, Klímová Viktorie, Horáková 

Karolína, Salfická Tereza, Mišák Tomáš, Ficová Alexandra, Neumann 

Adam, Zárubová Ludmila, Doležalová Martina. 

 

Oslava jubilantů 
 

Téhož dne poblahopřáli zastupitelé obce letošním jubilantům. Samozřejmě také nechybělo 

vystoupení dětí ze školky. 

Na oslavu byli pozváni: Savič Jaroslav st. (nejstarší občan obce), Machačová Emílie (nejstarší 

občanka obce), Pětioká Vlasta, Novotný Zdeněk, Pavlasová Jaroslava, 

Francová Věra, Hebká Miloslava, Polívková Jaroslava, Boubelíková Irma, 

Langr Josef, Málková Bohumila, Teplá Marie, Dubcová Alena, Vostřelová 

Marie, Haňková Ivana, Czéreová Vlasta, Ipserová Vlasta, Kučera Josef, 

Bořková Zdenka, Pozdník Václav, Chuticová Marie, Kramář Milan, Pozdník 

Miroslav, Dostál Lubomír, Ouhrabka Václav, David Zdeněk, Sehnoutková Iva, 

Shejbal Petr, Mynková Natalie, Kubelková Šárka, Sedláková Irma, Mišák Miloslav, Davidová  

Miriam, Havlíček Roman, Valchářová Libuše. 

Manželé Jägrmannovi oslavili zlatou svatbu. 

 

Mateřská škola 

email: skolka.materov@seznam.cz, tel.: 466 971 030, http://skolkamaterov.rajce.idnes.cz/ 

 

Do mateřské školy bylo v tomto roce přijato opět 28 dětí. 

Personální obsazení je beze změn - školnice a kuchařka paní Andrea Hlaváčková, učitelka 

Barbora Moriová a ředitelka Anna Veselá. 

Zaměření letošního vzdělávacího integrovaného bloku, pod názvem 

“Pohádkový rok se skřítkem Chrastíkem“, je orientováno na rozvoj osobnosti 

dítěte, pomocí metody prožitkového učení. Výběr pohádek je v souladu 

s jednotlivými tematickými celky vzdělávacího programu, kterými děti provází 

imaginární postavička skřítka.  

MŠ po celý rok nabízí 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 
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s fotografickým studiem, s knižními nakladatelstvími, se Sdružením hasičů z Čech, Moravy  

a Slezska, nabízíme zájmové kroužky jako je cvičení jógy a kroužek anglického jazyka. 

Pravidelně každým rokem pořádáme a účastníme se těchto akcí v Obci Starý Mateřov – 

„Svatomartinské koledování“, Rozsvícení svíčky u pomníku padlých na „Dušičky“, Vítání 

občánků, Oslava jubilantů, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská a vánoční besídka, 

„Tříkrálová sbírka“, Besídka ke Dni Matek, rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ. 

Ve spolupráci s rodiči každoročně před Vánocemi pořádáme ve školce Mikulášskou nadílku  

a malou výtvarnou dílničku, kdy pečeme a zdobíme cukroví a vyrábíme svícínky. 

Děkujeme zřizovateli mateřské školy – Obci Starý Mateřov a všem za jakoukoliv spolupráci. 

Přejeme radostné chvíle u vánočního stromku s Vašimi dětmi a do nového roku přejeme 

radost, lásku a pohodu! 

Anna Veselá – ředitelka a zaměstnanci Mš  

 

Sportovní klub - oddíl kopané 

www.starymaterov.cz/sport 
 

SK Starý Mateřov si Vás dovoluje pozvat na sportovní ples, který se uskuteční v sobotu  

26. ledna 2013 od 20 hodin v hostinci Dubanka v Dubanech.  

Rezervace vstupenek u Veroniky Sehnoutkové, skmaterov@seznam.cz.  

 

PŘIJĎTE JEŠTĚ LETOS: pondělí 31. prosince 2012 v 10 hodin 

silvestrovský fotbal 

Mužstvo dospělých „A“ tým:  

Sezona 2011/2012 (3. třída Přeloučsko): postupové 2. místo se ziskem 62 

bodů z 26 zápasů (20 výher, 2 remízy, 4 prohry) 

podzim 2012 Pernštejn okresní přebor (po sedmi letech návrat do okresu)  

- 6. místo se ziskem 24 bodů z 15 zápasů 

 

28. 7. 2012 XI. ročník memoriálu Martina Dobrovolného a Karla Chovance - 3. místo 

 

4. 8. 2012 Mateřovský turnaj v kopané – 1. místo, 2. Lány n.D., 3. Staré Čívice, 4. Popkovice 

 

únor – březen 2013 – XXIV. ročník Dřenického zimní poháru „AutoHybeš cup 2013“ 

(areál Pamako, UMT Hůrka) 
 

Neděle 3. února 2013 v 9:00 Mateřov - Dříteč 

Sobota 16. února 2013 v 10:50 Mateřov - Dřenice 

Neděle 24. února 2013 v 9:00 Ostřešany - Mateřov 

Sobota 2. března 2013 v 10:50 Mnětice - Mateřov 

Sobota 9. března 2013 začátky v 9:00, 10:50, 

12:40, 14:30 a 16:20 finále 
Zápasy o umístění 

 

Mužstvo dospělých „B“ tým: IV. třída - skupina Holicko 

 

Sezona 2011/12 – 13. místo se ziskem 14 bodů z 26 zápasů (2 výhry, 8 remíz, 14 proher) 

podzim 2012 - 8. místo se ziskem 14 bodů z 13 zápasů (4 výhry, 2 remízy, 7 proher) 
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Stará garda 2012 
 

21. ledna halový turnaj - Stěžery - 6. místo 

  3. března halový turnaj - Třebeš (dvoukolově) - 3. místo 

  1. září Memoriál Josefa Říhy a Josefa Tichého - Dřenice - 2. místo 

  1. prosince halový turnaj – Třebeš - 6. místo 

 

Přípravka – U 8: skupina Přeloučsko 

 

Rozpis - podzim 2012 
 

Přelovice - Mateřov 19:4 Mateřov - Bukovka 4:9 

Řečany n.L. - Mateřov 3:8 Chvaletice - Mateřov 8:3 

Mateřov - Lipoltice 3:11 Choltice - Mateřov 3:3 

Mateřov - Živanice 0:11 L.Bohdaneč - Mateřov 9:0 

 

V podzimní části sezony byli registrováni: Birta Adam, Bradshaw Dominik, Doležal Pavel, 

Gürtler Aleš, Hanuš Lukáš, Křížek Matěj, Matýs Daniel, Pavlas Jan, Tesař Dan, Volhejn Dan, 

Volhejn Jan.  

Další zájemci noste vyplněné formuláře, které jsou ke stažení na webu + fotku. Bližší info  

na klubovém emailu skmaterov@seznam.cz. 

TRÉNINKY během zimy: každé pondělí (mimo 24. a 31. 12. 2012) 17:30 – 18:30 hod. 

v tělocvičně v Cholticích. Odjezd autobusem v 17:10 od hasičárny. Omluvy R. Pleskotovi  

na tel. 777 248 387. 

 

Ženy:  3. česká liga žen – skupina C 

 

Sezona 2011/12 – 4. místo se ziskem 36 bodů z 20 zápasů (11 výher, 3 remízy, 6 proher) 

 

podzim 2012 – 7. místo se ziskem 13 bodů z 10 zápasů (4 výhry, 1 remíza, 5 proher) 

 

SK Starý Mateřov děkuje obecnímu úřadu za podporu a spolupráci.  

 

Oddíl stolního tenisu - regionální přebor II. třídy 

aktuální informace na adrese www.pinec.info 

Náš tým sestoupil zpět do OP II, kde po 11. kole přezimuje na 4. místě. 

28. ledna 2012 turnaj - Břehy - Dusbaba 2. místo 

25. února 2012 O pohár Slavoje Choltice - Dusbaba 2. Místo 

22. září 2012 turnaj – Klešice – Dusbaba 1. místo 
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Sbor dobrovolných hasičů 

SDH Starý Mateřov má v současné době celkem 63 členů. 

 

8. září 2012 VI. ročník Mateřovského memoriálu 

Konečné pořadí 

mužů 

Konečné pořadí žen Konečné pořadí dětí 

st. 

Konečné pořadí dětí 

ml. 

1. Moravany 1. Přelouč 1. Klešice 1. Klešice 

2. Dubany 2. Moravany 2. Přelouč „A“ 2. Jezbořice 

3. Přelouč 3. Starý Mateřov 3. Jezbořice 3. Přelouč 

4. Starý Mateřov  4. Přelouč „B“  

  5. Čepí  

 

Při slavnostním zahájení memoriálu proběhlo oficiální 

předání nové požární stříkačky PS 12 s výkonem motoru 1 

835 cm
3
. Za obecní úřad se slavnostního předání zúčastnili: 

starosta obce P. Sehnoutek,  J. Pilný a Vl. Huňáčková. 

SDH děkuje obecnímu úřadu za její zakoupení. 

 

Mladí hasiči  

V rámci preventivně výchovné činnosti se oddíl mladých 

hasičů zapojil do literární a výtvarné soutěže Požární ochrana 

očima dětí.  

V tomto roce reprezentovali mladí hasiči náš sbor a obec v následujících závodech: 

28. 4. 2012 - Otvírání studánek, Třebosice, kategorie starší děti, 1. místo 

 5. 5. 2012 - závod štafet a požárního útoku CTIF, SDH St. Mateřov byl v roli pořádatele 

19. - 20. 5. 2012 - Okresní kolo mladých hasičů a okresní kolo požárního sportu, St. Mateřov 

Konečná umístění: 2. místo Požární sport, 4. místo PÚ PS 12 bez úprav - ženy, 2. místo 

Pořadová příprava. Do soutěže se zapojila i naše technická četa, která se umístila na 4. místě  

v kategorii PÚ PS 12 bez úprav.  

Velké poděkování patří SDH Starý Mateřov, technické četě a obecnímu úřadu za podporu. 

26. 5. 2012 - Memoriál B. Hrachoviny a o pohár starosty obce, St. Jesenčany, ženy, 2. místo 

  2. 6. 2012 - Okrsková soutěž (okrsek č. 3), Třebosice, kategorie ženy, 2. místo 

  2. 6. 2012 - O pohár starostky obce Třebosice, kategorie ženy, 2. místo 

  9. 6. 2012 - Závody ČHJ Přelouč, kategorie ženy, 2. místo 

16. 6. 2012 - Okrsková soutěž, Dolní Jelení, kategorie hosté, 5. místo 

22. - 24. 6. 2012 - Krajské kolo dorostu, Mladkov, kategorie dorostenky, 8. místo 

30. 6. 2012 - Dubanský most, Dubany, kategorie ženy, 2. místo 

 

Plán na 1. pololetí roku 2013 

Výroční valná hromada SDH - sobota 26. ledna 2013 od 17 hodin. 

sobota 7. září 2013 – VII. ročník Mateřovského memoriálu 

 

SDH St. Mateřov děkuje obecnímu úřadu za podporu a spolupráci. 
 

 

V novém roce  přejeme všem reprezentantům obce   

hodně sportovních úspěchů!
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Mnoho štěstí, zdraví, 

lásky  

a osobní spokojenosti 

v nastávajícím roce 

Vám, svým 

spoluobčanům, 

přeje zastupitelstvo  

Obecního úřadu 

ve Starém Mateřově 

 

ROK 2013 

pátek a sobota 11. – 12. ledna Volba prezidenta České republiky 

(případné II. kolo 25. – 26. ledna 2013) 

sobota 26. ledna od 20 hod. Sportovní ples (v Dubanech) 

neděle 7. dubna od 14 hod. Dětský karneval (v Dubanech) 

 

 

Školní prázdniny 

vánoční: 22. 12. 2012 – 2. 1. 2013 

(zpátky do školy ve čtvrtek 3. 1. 2013) 

pololetní: 1. února 2013 (pátek) 

jarní (Pardubice): 4. – 10. února 2013 

velikonoční: 28. – 29. března 2013 

(čtvrtek a pátek) 

hlavní prázdniny: 29. 6. – 1. 9. 2013 

Nový školní rok začne 2. 9. 2013. 

 

Vánoční zpravodaj Obecního úřadu Starý Mateřov, Datum vydání: 21. prosince 2012 


