
VÁNOČNÍ  
 

ZPRAVODAJ 
 prosinec 2014

 

OBECNÍHO ÚŘADU  

VE STARÉM MATEŘOVĚ  
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

dovolte mi, abych Vám nejdříve poděkoval za důvěru v letošních volbách, které si velmi 

vážím. Zároveň děkuji všem zastupitelům za spolupráci ve skončeném volebním období. 

 

Dokončili jsme akci „Zlepšení diverzity a zdravotního stavu zeleně v obci“ prořezáním 

stromů, vysázením nových stromů a keřů. V prostorách bývalého JZD je kontejner na 

bioodpad, u hasičárny kontejner na oděvy a sběrné místo na elektroodpad. Došlo k rozšíření 

míst na třídění odpadů. Děti mají na zahradě mateřské školy nové hrací prvky (loď a domek). 

Pravidelně využíváme uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných 

prací. Bylo zahájeno řízení na vydání územního rozhodnutí pro cyklistickou stezku. Máme 

vydané stavební povolení na komunikace v novém sídlišti proti fy Tritón a budeme žádat o 

dotaci. 

 

Na závěr mi dovolte také shrnout nejdůležitější akce uplynulého volebního období. Máme 

schválen územní plán obce. V nově vznikajícím sídlišti proti fy Tritón se postupně buduje 

veřejné osvětlení a provizorní komunikace. Ve sportovním areálu využíváme multifunkční 

hřiště s umělým povrchem. Doplatili jsme úvěry na komunikace, dokončili bezbariérové 

chodníky. Mateřská škola má díky zateplení nový kabát. 

 

Aktuálně, na konci roku 2014 nové zastupitelstvo na základě ankety občanů rozhodlo o koupi 

hospody U Lípy a její následné rekonstrukci.  

 

Do nového roku Vám přeji mnoho zdraví a úspěchů nejen v osobním životě. 

 

    Pavel Sehnoutek, starosta obce 
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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 (2014 - 2018): 

Pavel Sehnoutek – starosta obce 

Vladislava Huňáčková – místostarostka obce 

Ing. Jan Volhejn – předseda finančního výboru 

Aleš Janda – předseda kontrolního výboru 

Radek Pleskot 

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. 

Ing. Jiří Doležal 

 

Zasedání zastupitelstva se koná 1 x 2 měsíce, program je k dispozici na fyzické i elektronické 

úřední desce týden před jeho konáním. 

 

Finanční výbor     Kontrolní výbor 

Předseda: Ing. Jan Volhejn    Předseda: Aleš Janda 

Členové: Ing. Jiří Doležal, Jan Tesař   Členové: Štefan Ivanič, Marie Mokrenová 

 

Náměty a podněty pro zastupitelstvo můžete zasílat na email namety@starymaterov.cz 

 

KNIHOVNA – otevřeno každé pondělí od 18 do 19 hodin (od 5. ledna 2015) 

kontakt: Šibravová Lucie 777 974 194, knihovnasm@seznam.cz 

http://www.starymaterov.cz/knihovna (naleznete zde i nabídku knih) 

 

Městská hromadná doprava – příspěvek na seniorpas Kč 400,-/os., po předložení dokladu 

 

Poplatky na rok 2015 (splatnost 1. 1. – 31. 3. 2015) 

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. Od poplatku se osvobozují: děti narozené v daném roce; osoby 

žijící mimo území obce, po předložení potvrzení majitele stavby; osoby s trvalým pobytem 

v obci za druhý dům ve svém vlastnictví, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická 

osoba (viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015) 

 

VYUŽÍVEJME BAREVNÉ KONTEJNERY, NE VŠE PATŘÍ DO POPELNICE, 

KTEROU MÁME DOMA. DĚKUJEME. 

mailto:materov@volny.cz
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Letošní rok byl rokem volebním: 

 

23. – 24. května 2014 volby do Evropského parlamentu 

 

Název strany 
Počet 

hlasů 
Název strany 

Počet 

hlasů 

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 VIZE 2014 1 

Koalice TOP 09 a STAN 14 Strana zelených 5 

Komunistická str.Čech a Moravy 3 Strana svobodných občanů 10 

Česká str.sociálně demokrat. 6 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 

ANO 2011 28 Česká pirátská strana 1 

Česká strana regionů 6 Občanská konzervativní strana 1 

Občanská demokratická strana 5 

  
 

K volbám se dostavilo 87 voličů, z 398 možných, tj. 21,86 %. 1 hlas byl neplatný. 

 

10. – 11. října 2014 volby do zastupitelstva obce 

 

Spojený Mateřov 
Strana soukromníků 

České republiky 

Sdružení nezávislých 

kandidátů 

(762 hlasů); hranice 92,4 (180 hlasů); hranice 27,5 (1301 hlasů); hranice 203,5 

Pilný Jaroslav 143  Slepčík Milan 45  Sehnoutek Pavel 219 

Doležal Jiří 114  Farkaš Josef 13  Huňáčková Vladislava 213 

Pozdník Tomáš 82  Bukač Ondřej 21  Volhejn Jan 167 

Štědrý Marek 86  Matýs Petr 28  Janda Aleš 205 

Haldová Daniela 89  Ivanič Štefan 24  Pleskot Radek 182 

Walter Emil 85  Fenyk Tomáš 33  Horák Kamil 171 

Kubecová Jitka 95  Kučera Petr 16  Pozdník Vladimír 144 

Kratochvílová Jitka 47 
    

Štefánek Otto 21 

    
 

Z možných 405 voličů se jich k volbám dostavilo 329, tj. 81,23 %. Z toho byly 2 hlasy 

neplatné. 

 

Vítání občánků 
 

V sobotu 22. listopadu 2014 mezi námi zastupitelé v čele se starostou obce 

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

Přivítáno bylo 8 dětí: Bukačová Aneta, Levinský Václav, Poříz Dárius, Bis 

Vojtěch, Rýdlová Sofie, Kaltounová Ella, Koryčínská Kristýna, 

Neumannová Klára. 
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Oslava jubilantů 
 

Téhož dne poblahopřáli zastupitelé obce letošním jubilantům. 

Samozřejmě také nechybělo vystoupení dětí ze školky. 

Na oslavu byli pozváni manželé Fenykovi, kteří letos slaví 

smaragdovou svatbu, Savič Jaroslav st. a Pavlasová Jaroslava 

(oba jako nejstarší obyvatelé obce) a dále jubilanti Komárek 

Karel, Hochmannová Marie, Petříková Věra, Hrdličková 

Helena, Komárek Václav, Jägrmann Jaroslav, Franc Bohuslav, Fenyková Jana, Zamastil 

František, Pozdník Stanislav, Žabka Karel, Dusbaba Miroslav, Čapská Miloslava, Farkaš 

Josef, Zamastilová Jitka, Kučerová Mária, Pozdníková Alena, Rabensteinová Květoslava, 

Vašíčková Anna, Šotola Petr, Šimon Vladimír, Výborný Jaroslav, Kučerová Marie.  

 

 

Mateřská škola 

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

 

Letošní školní rok, pod vedením ředitelky Anny Veselé a slečny učitelky Barbory Moriové s 

počtem 28 dětí, jsme zahájili opět v „novém“. 

Obec pořídila nové vybavení nábytku do Mš a na zahradě Mš nechala vybudovat 

multifunkční hrací sestavu pro děti. 

V Mš také proběhla sanace kanalizace, když došlo k havarijnímu stavu ve sklepení. Díky 

rychlému a operativnímu řešení ze strany Obce, pod vedením pana starosty Sehnoutka, a nové 

technologii proběhly tyto práce za provozu a nemusela být Mš uzavřena! 

Novinkou letošního školního roku je společná doprava dětí na ozdravný pobyt v přírodě se 

staršími spoluobčany, kteří navštívili zámek v Častolovicích. Obec tuto akci pojala 

ekonomicky i společensky a díky ní se navazují mezigenerační vztahy mezi dětmi a seniory. 

Letošní integrovaný vzdělávací blok je tematicky zaměřen pohádkově pod názvem: 

„Večerníček letí světem k našim dětem“. Obecné vzdělávací cíle jsou zaměřeny na osvojování 

poznatků a dovedností k podpoře životních návyků a postojů. 

Celý rok nabízíme dětem různé aktivity, mezi které patří plavecký 

kurz, ozdravný pobyt v přírodě, návštěvy kulturních akcí, hra na 

zobcové flétny, zájmový kroužek jógy a zumby pro děti, výlety. 

Spolupracujeme s knižními nakladatelstvími, s foto studiem a se 

Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Ve spolupráci naší Mš s obcí Starý Mateřov se účastníme 

„Svatomartinského koledování po vsi“, Památky zesnulých výletem 

do Třebosic na hřbitov, Vítání občánků, Oslavy jubilantů, 

Mikulášské a vánoční besídky, “Tříkrálové sbírky“, Besídky ke dni Matek a slavnosti 

rozloučení s předškoláky na zahradě Mš. 

S rodiči každoročně chystáme Mikulášskou besídku, pečeme v Mš cukroví a zdobíme vánoční 

svícínky. Dík patří všem, kteří se těchto akcí zúčastnili! 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školky za významný podíl při 

vzdělávání vašich dětí a zastupitelstvu obce Starý Mateřov, pod vedením pana starosty Pavla 

Sehnoutka, za vynikající spolupráci! 

Světlo Betlémské hvězdy ať rozzáří oči vašich dětí a do Nového roku 2015 všem přinese 

lásku, radost a pokoj! 

Anna Veselá – ředitelka a zaměstnanci Mš  
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Hry bez hranic 
 

V sobotu 6. září 2014 nás Jandová Kristýna, Procházka Tomáš a 

Vojtěch, Skuček Martin, Suchánková Klára a Zezula Jiří 

reprezentovali na 20. ročníku Her bez hranic v Jeníkovicích. Umístili 

se na 7. místě. 

 

Sportovní klub - oddíl kopané 

www stránky: sport.starymaterov.cz 
 

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

uskuteční v sobotu 31. ledna 2015 od 20 hodin v hostinci Dubanka 

v Dubanech.  

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

Mužstvo dospělých „A“ tým  

sezona 2013/2014 (Pernštejn OP): 2. místo se ziskem 67 bodů z 30 zápasů (21 výher, 4 

remízy, 5 proher). Historický postup do I.B třídy! 

podzim 2014 (Berger - Huck I.B třída skupina A): 4. místo se ziskem 23 bodů ze 13 zápasů  

(6 výher, 4 remízy + 1 vítězství na penalty, 3 prohry) 

Pohár hejtmana Pardubického kraje  

1. kolo Mateřov – Moravany 4:2 (2:1) 

2. kolo Mateřov – Staré Hradiště 2:0 (0:0) 

3. kolo Mateřov – Hlinsko 3:1 (1:0) 

semifinále: ST 20. května 2015 v 18 hodin 

13.11.2014 přátelské “GAMBRINUS KOPEME ZA FOTBAL” utkání FK Mladá Boleslav – 

SK Starý Mateřov 24:2 (11:0) 

 

Zimní příprava: únor – březen 2015  

VI. PAMAKO zimní pohár 2015 (areál Pamako, UMT Hůrka) 

NE   1.2. 14:30 Chroustovice – Mateřov 

SO   7.2. 14:30 Mateřov – Srch 

NE 15.2. 14:30 Moravany – Mateřov 

NE   8.3. 12:40 Rosice – Mateřov 

Přátelská utkání: NE   1. 3. v 15:30 Pardubičky – Mateřov (UMT Ohrazenice) 

      SO 21. 3. Načešice - Mateřov 

 

Mužstvo dospělých „B“ tým  
 

sezona 2013/2014 (IV. třída – skupina Přeloučsko) - 2. místo se ziskem 44 bodů z 22 zápasů 

(13 výher, 5 remíz, 4 prohry). Postup do III. třídy! 

 

podzim 2014 (III. třída - skupina Přeloučsko) - 14. místo se ziskem 9 bodů z 13 zápasů  

(3 výhry, 10 proher) 

 9. 8.  Mateřovský turnaj v kopané – 3. místo, 1. Lány n.D., 2. Popkovice, 4. Staré Čívice 
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Ženy:  Divize žen – skupina C 

 

sezona 2013/2014 – 4. místo se ziskem 35 bodů z 20 zápasů (11 výher, 2 remízy, 7 proher) 

 

podzim 2014 – 5. místo se ziskem 12 bodů z 9 zápasů (4 výhry, 5 proher) 

 

Stará garda 2014 

9. února halový turnaj v Třebši – 3. místo 

6. září Memoriál Josefa Říhy a Josefa Tichého – Dřenice – 4. místo 

zápasy: Dřenice – Mateřov 1:1, Mateřov – Ostřešany 2:4, Rozhovice - Mateřov 1:1 

6. prosince halový turnaj v Třebši – 6. místo 

 

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 22. a 29. 12. 2014) 17:30 – 18:30 hod. 

v tělocvičně v Cholticích. Odjezd autobusem v 17:00 od hasičárny. Omluvy R. Pleskotovi  

na tel. 777 248 387. 

 

Jarní části soutěží se rozjedou 21. března 2015 (okres), 28. března (kraj), 5. dubna (ženy),  

13. dubna (mládež). 

SK Starý Mateřov děkuje obecnímu úřadu za podporu a spolupráci.  

 

 

Oddíl stolního tenisu 

aktuální informace na adrese www.pinec.info 

 

Sezóna 2013/2014 

Družstvo SK Starý Mateřov A se po dlouhodobé části OP II. třídy umístilo na 3. místě, 

následně se probojovalo až do finále boje o postup do Okresního přeboru I. třídy. Bohužel až 

v úplně posledním utkání podlehlo a postup se nepodařil.  

 

Sezóna 2014/2015 

Oddíl stolního tenisu přihlásil poprvé v historii 2 družstva do okresních soutěží.  

A družstvo má jednoznačný cíl postupu do OP I. třídy. Během podzimu se družstvo posílilo o 

jednoho hráče a od 3. kola již neprohrálo. Konec roku zakončí na aktuálně 2. místě s bilancí 9 

vítězství – 1 remíza – 2 porážky.  

B družstvo má za cíl hrát důstojnou roli v OP III a do budoucna také zabojovat o postup do 

vyšší soutěže. Aktuálně drží velmi pěknou druhou pozici s bilancí 6 vítězství – 1 remíza – 2 

porážky a neměla by ho minout účast v play off o postup do vyšší soutěže.  

Oddíl nyní ve velmi stísněných podmínkách trénuje mládež a plánuje do budoucna rozšíření 

této práce s mládeží. Zájemci se mohou již nyní informovat na emailu 

jan.volhejn@seznam.cz. Záměrem je najít mladé hráče, kteří postupně doplní týmy zkušených 

mužů.  

Hlavním cílem je nyní najít v krátkém čase v obci zázemí pro oddíl, který je již několik let 

nucen hrát domácí utkání v herně Tesly Pardubice. 
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Sbor dobrovolných hasičů 

SDH Starý Mateřov má v současné době celkem 65 členů. 

 

VIII. ročník Mateřovského memoriálu, 13. 9. 2014 

Na memoriálu se poprvé představilo družstvo mladých hasičů naší obce. Po několika málo trénincích 

byl výsledek prvního útoku milým překvapením pro všechny přítomné. Druhý útok, bohužel, rozhodčí 

ohodnotili neplatným pokusem.  

Konečné pořadí mužů Konečné pořadí žen Konečné pořadí dětí st. Konečné pořadí dětí ml. 

1. Klešice 1. Starý Mateřov 1. Blato 1. Dubany 

2. Přelouč 2. Janda tým 2. Klešice 2. Třebosice 

3. Staré Čívice  3. Přelouč 3. Klešice 

4. Stéblová „D“  4. Stéblová „D“ 4. Přelouč „A“ 

5. Staré Jesenčany   5. Staré Jesenčany 

6. Dubany   6. Přelouč „B“ 

7. Starý Mateřov   7. Starý Mateřov 
 

Přejme si, aby Svatý Florián, patron hasičů, stál i při dalších ročnících Mateřovského memoriálu. 

 

27. 10. 2014 připomenutí výročí vzniku samostatného československého státu, 100. výročí od začátku 

1. světové války a 150. výročí dobrovolného hasičstva v Čechách. Při této příležitosti předal pan Jiří 

Janda, představitel SH ČMS, čestné stuhy Obecnímu úřadu Starý Mateřov a SDH Starý Mateřov. 

 

 
 

18. 11. 2014 se mladí hasiči - Doležalová Monika, Haldová Kateřina, Kroužel Jan, Labuťová 

Magdaléna, Nedělka Adam, Štědrá Ema, Štědrý Vendelín, Tichá Agáta - zúčastnili branného závodu 

v Litětinách. 

 

Plánované akce roku 2015 

- Výroční valná hromada SDH pátek 23. ledna 2015 od 19 hodin. 

- sobota 12. září 2015 – IX. ročník Mateřovského memoriálu 
 

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

V novém roce přejeme všem reprezentantům obce 

hodně sportovních úspěchů!  
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PLÁNOVANÉ AKCE 2015 

čtvrtek 1. ledna v 17 hod. Novoroční ohňostroj 

úterý 6. ledna Tři králové (děti z naší Mš v ulicích) 

sobota 31. ledna od 20 hod. Sportovní ples (v Dubanech) 

únor: dětský karneval 

neděle 8. března Mezinárodní den žen 

čtvrtek 30. dubna Pálení čarodějnic 

pátek 8. května Pietní akt k ukončení 2. Světové války 

neděle 10. května Den matek 

květen: den s vojenskou technikou 

červen: dětský den 

19. – 21. června zájezd do družebního Klein-Mühlingenu 

                           (sportovní klub) 

1./8. srpna Mateřovský turnaj v kopané mužů 

září: posvícenský turnaj v nohejbalu, posvícenská zábava 

sobota 12. září IX. ročník Mateřovského memoriálu  

                         (hasičské závody) 

říjen: lampionový průvod 

listopad: vítání občánků, oslava jubilantů 

29. listopadu rozsvícení vánočního stromu 

prosinec: předvánoční výlet                                         změny vyhrazeny 

Školní prázdniny 

vánoční: 20. 12. 2014 – 4. 1. 2015 

pololetní: 30. ledna 2015 (pátek) 

jarní (Pardubice): 14. – 22. února 2015 

velikonoční: 2. – 3. dubna 2015 (čtvrtek a pátek) 

hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2015 

Nový školní rok začne v úterý 1. 9. 2015. 

podzimní 29. – 30. října 2015 

vánoční 23. 12. 2015 – 3. 1. 2016 

Vánoční zpravodaj Obecního úřadu Starý Mateřov, Datum vydání: 19. prosince 2014 

Mnoho štěstí, zdraví,  

lásky 

a osobní spokojenosti 

v nastávajícím roce Vám, 

svým spoluobčanům, 

přeje zastupitelstvo  

Obecního úřadu 

ve Starém Mateřově. 

 


