V Á NO Č N Í
Z PR A V O D A J
prosinec 2013
OBECNÍHO ÚŘADU
VE STARÉM MATEŘOVĚ

„nová“ Mateřská škola

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku 2013 mi dovolte ve stručnosti zhodnotit nejdůležitější
akce.
Na první místo řadím úspěšné provedení zateplení Mateřské školy. Díky připravené
dokumentaci z minulého volebního období jsme využili krátkého termínu pro úspěšné podání
žádosti o dotaci ve výši 1,4 mil. korun.
Další dotace ve výši 750 tisíc byla získána na projekt „Zlepšení diverzity a zdravotního stavu
zeleně v obci Starý Mateřov“. V této akci již bylo na základě odborného posudku odstraněno
16 ks neperspektivních stromů a 20 ks nových vysázeno. V jarním období bude vysázeno
dalších 150 ks podél cesty do Duban.
Na základě přestěhování do nových prostor obecního domu bude od nového roku obnoven
provoz obecní knihovny na obecním úřadě.
Dále plánujeme nástavbu obecního domu, abychom získali kulturní prostory pro pořádání
společenských akcí.
Cyklistická stezka dostala po několika letech příslibu armády o možnosti využít vojenský
prostor konečnou podobu. Armáda nyní kategoricky zamítla vstup na její pozemky, proto
bude využita obecní cesta vzniklá z pozemkových úprav. Na jediný soukromý pozemek jsme
získali souhlas s věcným břemenem na deset let.
Připravujeme prostor pro umístění kontejneru na bioodpad (posekanou trávu). Podařilo se
nám rozšířit kontejnery na tříděný odpad - v sídlišti Domec bylo zřízeno další sběrné místo
a u prodejny byl přidán kontejner na plasty.
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 2014.
Pavel Sehnoutek, starosta obce
internetové stránky: www.starymaterov.cz
(v Aktualitách lze zadat svou emailovou adresu = budete informováni o všem aktuálním)
Úřední dny – každou středu od 17 do 18 hodin, jinak po domluvě
telefon: 466 970 298
ID datové schránky: dx6a5ft
starosta, Pavel Sehnoutek: 606 660 231, materov@volny.cz
účetní, Ing. Veronika Sehnoutková: 724 186 251, obecmaterov@seznam.cz
IČ: 00274330

bankovní spojení: 107-675710297/0100

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.
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KNIHOVNA – od ledna na obecním úřadě: pondělí od 18 do 19 hodin
kontakt: Šibravová Lucie 777 974 194, knihovnasm@seznam.cz
Městská hromadná doprava – příspěvek na seniorpas Kč 400,-/os.

Poplatky na rok 2014 (splatnost 1.1. – 31.3.2014)
hotově na obecním úřadě (středa 17 – 18 hodin; v lednu i 10 – 11 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, i za stavbu, ve
které není nikdo hlášen k TP (viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013)

VYUŽÍVEJME BAREVNÉ KONTEJNERY, NE VŠE PATŘÍ
DO POPELNICE, KTEROU MÁME DOMA.

X
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), Krupařová Eliška, Kramářová Miluše, Pospíchalová
Marie, Fenyk Václav, Čapský Josef, Francová Jaromíra,
Horák Bohuslav, Langrová Stanislava, Kmoníček Josef,
Dřízhalová Marie, Havlíčková Květuše, Pozdníková Milada,
Jeřábek Jaroslav, Pospíchal Jiří, Kučera Petr, Vašíček
Vladimír, Danda Vladimír, Pětioká Marie, Farkašová
Blanka.
Manželé Jeřábkovi oslavili zlatou svatbu a manželé Shejbalovi svatbu smaragdovou.
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Vítání občánků
V sobotu 23. listopadu 2013 mezi námi zastupitelé v čele se starostou
obce přivítali nové občánky, děti z Mš vystoupily s kulturním pásmem.
Přivítáno bylo 5 dětí: Zach Filip, Tobišková Barbora, Provazníková
Nikol, Pavlas Tomáš, Musil Samuel.

Mateřská škola
email: skolka.materov@seznam.cz, tel.: 466 971 030, http://skolkamaterov.rajce.idnes.cz/
Začátek letošního školního roku začal netradičně – ve stylu rekonstrukce a oprav naší Mš.
Mateřská škola Starý Mateřov dostala od svého zřizovatele, Obce Starý Mateřov, ke svému
35. výročí dárek v podobě výměny oken, zateplení s novou omítkou a uvnitř nové zařízení,
včetně zrekonstruované kuchyňské linky. Děkuji všem za trpělivost a pomoc při tomto díle,
které se všem ve finále odměnilo krásným, novým „kabátkem“ naší malé školky!
Mateřskou školu i v letošním školním roce navštěvuje 28 dětí.
Pod vedením ředitelky Anny Veselé a učitelky Barbory
Moriové se zaměření letošního vzdělávacího integrovaného
bloku – pod názvem: “Cestujeme s Bolkem a Lolkem“ orientuje na environmentální výchovu dětí, s cílem poznávat
naši Zeměkouli a její kontinenty a tím napomáhat vytvářet
vztah dětí ke světu kolem nás.
Po celý rok se snažíme dětem nabídnout širokou paletu aktivit,
mezi které patří - plavecký kurz, ozdravný pobyt v přírodě,
výlet na statek s domácími zvířaty, návštěva kulturních akcí,
nabízíme dětem hru na zobcové flétny, spolupracujeme s fotografickým studiem, s knižními
nakladatelstvími, se Sdružením hasičů z Čech, Moravy a Slezska a mimo jiné nabízíme také
účast v zájmových kroužcích, jako je cvičení jógy pro děti a kroužek anglického jazyka.
Nezahálíme ani při spolupráci s naší Obcí Starý Mateřov, kdy pořádáme a účastníme se těchto
akcí: „Svatomartinské koledování“, na „Dušičky“ rozsvícení svíčky na hřbitově v Třebosicích
a u pomníku padlých, Vítání občánků, Oslava jubilantů, Rozsvícení vánočního stromu,
Mikulášská a vánoční besídka, „Tříkrálová sbírka“, Besídka ke Dni Matek, Slavnostní
rozloučení s předškoláky. V letošním roce přibyla i akce: “Lampiónový průvod broučků“, kdy
ve spolupráci s rodiči proběhla v Mš výtvarná dílnička, kde si děti mohly vyrobit malé
rekvizity, potřebné na tuto akci. Jako každým rokem, také společně s rodiči pečeme v Mš
vánoční cukroví, vyrábíme svícínky a strojíme vánoční stromek.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školky i těm, kdo se jakýmkoliv
způsobem spolupodíleli na rekonstrukci, opravách a úklidu naší malé „školičky“!
Děkujeme panu starostovi, Pavlovi Sehnoutkovi, zástupci zřizovatele mateřské školy, Obci
Starý Mateřov a všem ostatním za veškerou spolupráci!
Tajemství vánoční hvězdy a radostný úsměv vašich dětí, ať v každém z nás rozzáří světlo
lásky a pokoje a do nového roku 2014 splní všechna vaše přání!
Anna Veselá – ředitelka a zaměstnanci Mš
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Hry bez hranic
V sobotu 31. srpna 2013 nás – Hloušek Martin, Jandová Kristýna,
Procházka Tomáš a Vojtěch, Suchánková Klára, Štefánková Aneta reprezentovali na 19. ročníku Her bez hranic v Rozhovicích, umístili se
na 5. místě.

Sportovní klub - oddíl kopané
sport.starymaterov.cz
SK Starý Mateřov si Vás dovoluje pozvat na sportovní ples, který se
uskuteční v sobotu 25. ledna 2014 od 20 hodin v hostinci Dubanka
v Dubanech.
Rezervace vstupenek u Veroniky Sehnoutkové, skmaterov@seznam.cz.
PŘIJĎTE JEŠTĚ LETOS: úterý 31. prosince 2013 v 10 hodin silvestrovský fotbal
Mužstvo dospělých „A“ tým:
sezona 2012/2013 (Pernštejn OP): 5. místo se ziskem 53 bodů z 30 zápasů (16 výher, 5 remíz,
9 proher)
podzim 2013 Pernštejn okresní přebor - 3. místo se ziskem 35 bodů z 15 zápasů
červen návštěva přátel z družebního Klein-Mühlingenu
27. 7. 1. kolo Poháru hejtmana Pardubického kraje Mateřov – Heřmanův Městec 3:5 (0:2)
3. 8. Mateřovský turnaj v kopané – 2. místo, 1. Staré Čívice 3. Lány n.D.
Zimní příprava: únor – březen 2014
XXV. ročník Dřenického zimní poháru „AutoHybeš cup 2014“ (areál Pamako, UMT Hůrka)
NE 2. února v 9:00 Mateřov – Tuněchody
SO 8. února v 10:50 Mikulovice – Mateřov
15. – 16. února volný los
NE 23. února v 10:50 Mateřov – Dříteč
SO 1. března v 9:00 Mateřov – Rohovládova Bělá
SO 8. března o umístění (začátky v 9:00, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20)
Mužstvo dospělých „B“ tým: IV. třída - skupina Přeloučsko
sezona 2012/13 – 13. místo se ziskem 24 bodů z 26 zápasů (7 výher, 3 remízy, 16 proher)
podzim 2013 - 4. místo se ziskem 20 bodů z 11 zápasů (5 výher, 5 remíz, 1 prohra)
Ženy: Divize žen – skupina C
sezona 2012/13 – 5. místo se ziskem 26 bodů z 20 zápasů (8 výher, 2 remízy, 10 proher)
podzim 2013 – 3. místo se ziskem 22 bodů z 10 zápasů (7 výher, 1 remíza, 2 prohry)
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Stará garda 2013
28. června 2013 Nultý ročník O pohár novohradecké vodárny – 4. místo
21. července přátelské utkání v Cholticích: Choltice – Mateřov 2:5 (0:2)
31. srpna Memoriál Josefa Říhy a Josefa Tichého – Dřenice
Mateřov – Rozhovice 1:4, Dřenice – Mateřov 3:2
7. září přátelské utkání v Rozhovicích 6:1
14. září přátelské utkání v Třebši (HK) 3:1
20. září přátelské utkání v Lázních Bohdaneč 3:6 (2:3)
Přípravka – U 8: skupina Přeloučsko a U 10: skupina Pardubicko
Zájemci o fotbal noste vyplněné formuláře, které jsou ke stažení na webu + fotku. Bližší
informace na klubovém emailu skmaterov@seznam.cz.
TRÉNINKY během zimy: každé pondělí (mimo 23. a 30. 12. 2013) 17:30 – 18:30 hod.
v tělocvičně v Cholticích. Odjezd autobusem v 17:00 od hasičárny. Omluvy R. Pleskotovi
na tel. 777 248 387.
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 po 11. kole přezimuje na 4. místě (12.kolo 19.12. v 19 hod.
s Jelením na Tesle, areál pod Vinicí).

Sbor dobrovolných hasičů
SDH Starý Mateřov má v současné době celkem 62 členů.
Činnost SDH v tomto roce:
26. 1. Výroční valná hromada SDH Starý Mateřov
5. a 20. 4. odstraňování nečistot z pozemní komunikace u spol. Tritón
30. 4. dohlídka nad místem pálení čarodějnic v obci
30. 5. výměna vrat u hasičárny. Nová sekční vrata značky Hormann mají oproti původním
především větší bezpečností prvky proti krádeži, zateplení a propouští více světla.
13. 6. odvoz a předání sbírky obci České Kopisty u Terezína, která byla postižena letošními
povodněmi. Díky veřejné sbírce v naší obci byl nakoupen materiál v celkové hodnotě
31 tis. Kč + věcné prostředky, jenž byly spoluobčany přineseny do hasičské zbrojnice.
Děkujeme všem, kteří do veřejné sbírky přispěli.
26. 6. pomoc při lokální povodni v obci Dřenice. Po rozvodnění potoku Bylanka vyjela na
žádost JSDH a odčerpávala vodu ze zatopené garáže, sklepa a sousední zahrady domu
č. p. 71. Vyčerpáno bylo cca 350 m3.
7. 9. VII. ročník Mateřovského memoriálu.
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Konečné výsledky VII. ročníku Mateřovského memoriálu:
Konečné pořadí Konečné pořadí Konečné pořadí
mužů
žen
dětí st.
1. Blato
1. Jezbořice
1. Mateřov

Konečné pořadí
dětí ml.
1. Třebosice

2. Srch

2. Holice

2. Přelouč „A“

3. Přelouč „2“

3. Přelouč

3. Mateřov

3. Třebosice

2. Jezbořice

4. Moravany

4. Moravany

4. Staré Jesenčany

4. Dubany

5. Přelouč

5. Čepí

4. Přelouč „1“

5. Přelouč

6. Blato

4. Staré Jesenčany

Děti - přípravka
1. Staré Jesenčany

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:
14. 4. Rokytenská míle, Rokytno, kategorie dorostenky, 2. místo
+ Procházka V. za jednotlivce 6. místo,
5. 5. Otvírání studánek, Třebosice, kategorie ženy, 1. místo,
11. 5. Čepský tunel (soutěž v PS okrsku č. 3), kategorie ženy, 1. místo + 1. místo v okrskové
soutěži,
19. 5. Okresní kolo dorostu a PS, Choltice, závod byl složen ze štafety 4 x 100 m, požárního
útoku, 100 m překážek jednotlivců a pochodovou přípravu:
kategorie dorost, 2. místo + kategorie ženy, 1. místo
+ Suchánek R., 100 m s překážkami, 2. místo + Jandová T., 100 m s překážkami, 1. místo
1. 6. Memoriál B. Hrachoviny, Staré Jesenčany, kategorie ženy, 1. místo,
7. 6. Přelouč, kategorie ženy, 1. místo + putovní pohár starostky Přelouče,
23. 6. Krajské kolo dorostu, Svitavy, kategorie dorost, 2. místo,
7. 9. VII. ročník Mateřovského memoriálu, kategorie ženy, 3. místo.
Plánované akce roku 2014
pátek 24. ledna 2014 od 19 hodin Výroční
valná hromada SDH
sobota 13. září 2014 VIII. ročník
Mateřovského memoriálu
Více informací o SDH Starý Mateřov
naleznete na
https://sites.google.com/site/materovstirafani

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

V no vém ro ce přejeme všem reprezentantům o bce
hodně spo rtovních úspěchů!
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Školní prázdniny
vánoční: 21. 12. 2013 – 5. 1. 2014
pololetní: 31. ledna 2014 (pátek)
jarní (Pardubice): 8. – 16. února 2014
velikonoční: 17. – 18. dubna 2014
(čtvrtek a pátek)
hlavní prázdniny: 28. 6. – 31. 8. 2014
Nový školní rok začne 1. 9. 2014.
podzimní 25. – 29. října 2014
vánoční 20. 12. 2014 – 4. 1. 2015

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

ROK 2014
úterý 7. ledna Tři králové (děti z naší MŠ v ulicích)
sobota 25. ledna od 20 hod. Sportovní ples (v Dubanech)
jaro: volby do Evropského parlamentu
sobota 13. září VIII. ročník Mateřovského memoriálu (hasičské závody)
podzim: volby do zastupitelstva obce
Vánoční zpravodaj Obecního úřadu Starý Mateřov, Datum vydání: 17. prosince 2013
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