
   VÁNOČNÍ  

ZPRAVODAJ 
                          OBECNÍHO ÚŘADU  

                           VE STARÉM MATEŘOVĚ  
 

 prosinec 2015
 

Vážení spoluobčané, 

předvánoční a vánoční čas je pro mnohé z nás nejhezčím obdobím roku. Máme možnost se 

zastavit, ohlédnout a zhodnotit to, co se za celý rok událo, ale zároveň se můžeme zamyslet 

nad plány roku dalšího. 

V loňském roce obec koupila hospodu U Lípy, v letošním se podařilo připravit veškeré 

podklady pro získání dotace na její rekonstrukci.  

Další akcí, kterou se letos podařilo posunout správným směrem, je příprava smlouvy na 

odkoupení armádního pozemku, který dosud bránil výstavbě cyklostezky do Pardubic. 

Jakmile tento pozemek bude ve vlastnictví obce, bude požádáno o dotaci na výstavbu 

cyklostezky. Aktuálně je v místě budoucí cyklostezky komunikace, která je stále ve výstavbě 

a rozhodně se nejedná o finální stav. Záměrem obce je výstavba stezky s asfaltovým 

povrchem. 

V roce 2016 jsou naplánovány z vlastních zdrojů následující stavební akce: výstavba 

obrubníků pro realizaci komunikací v lokalitě Tritón, rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ, 

další postupná rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v obci, přeložka elektrického 

vedení do země před hospodou U Lípy. V závislosti na vypsaných a schválených dotacích je 

připravena investice do rekonstrukce hospody U Lípy, výstavba cyklostezky do Pardubic 

a odbahnění rybníka.  

Osobně mě potěšilo vítání osmnácti nových občánků. Rovněž účast spoluobčanů na akcích 

pořádaných kulturním výborem má stoupající tendenci. 

Jediné negativum vidím v likvidaci bioodpadu, protože stále někteří občané vyváží posekanou 

trávu na soukromé pozemky a následně si stěžují na obtěžující zápach. V novém roce máme 

naději získat nové kontejnery a věřím, že se tento stav zlepší. 

Do nového roku 2016 Vám přeji vše dobré a mnoho zdraví a úspěchů nejen v osobním životě. 

Dívejte se na svět kolem sebe s optimismem a radostí. 

 

          Pavel Sehnoutek, starosta obce 

  

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd06/jxs/cz~/430/591/2cb9d7cc27_93129766_u.png&imgrefurl=http://majkaa52.blog.cz/galerie/pro-tvorbu-vanoce-png/obrazek/93129766&h=281&w=500&tbnid=dz_w-pb_To5etM:&docid=UOfB6kcSrDt7JM&ei=aQVuVoF8hLNRm6COaA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjB1LbQhNrJAhWEWRQKHRuQAw0QMwiaAShfMF8
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Základní informace 

internetové stránky: www.starymaterov.cz 

(v Aktualitách lze zadat svoji 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, předseda kulturně-sportovního výboru 

Ing. Jan Volhejn  předseda finančního výboru 

Aleš Janda   předseda kontrolního výboru 

Radek Pleskot   předseda výboru pro rozvoj obce 

Ing. Jiří Doležal 

Ing. Marek Štědrý   (nahradil odstěhovaného doc. MUDr. Jaroslava Pilného, Ph.D.) 

Program zasedání zastupitelstva je vždy k dispozici na fyzické i elektronické úřední desce 

týden před jeho konáním. 

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

Knihovna 

otevřeno každé pondělí od 18 do 19 hodin na obecním úřadě 

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

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

Městská hromadná doprava 

Příspěvek na seniorpas Kč 400,--/osobu starší 70 let, po předložení dokladu. 
 

Poplatky na rok 2016 (splatnost 1. 1. - 31. 3. 2016) 

Možnost úhrady: hotově na obecním úřadě (středa 17 - 18 hod.; v lednu i 10 - 11 hod.)  

bankovním převodem (nejdříve 1. ledna, jako VS uveďte 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 příslušném roce; poplatníci, 

kteří celoročně nepobývají na území obce, po předložení potvrzení; fyzická osoba 

s trvalým pobytem v obci za druhý dům ve svém vlastnictví, ve kterém není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba; děti umístěné ve vyjmenovaných zařízeních; osoby 

umístěné v domově pro osoby se zdrav. postižením, domově pro seniory, domově se 

zvláštním režimem nebo chráněném bydlení (viz. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015) 

mailto:materov@volny.cz
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Třídění odpadu 

Zvýšil se počet kontejnerů na třídění odpadu. Vedle stávajících 

míst byly nově umístěny kontejnery na Spálov. V prostorách 

bývalého kravínu je kontejner na bioodpad, u hasičárny kontejner 

na oděvy a sběrné místo na elektroodpad.  
 

Vítání občánků 

V sobotu 21. listopadu 2015 přivítalo zastupitelstvo obce v budově MŠ 

nové občánky. Akci zpestřily svým vystoupením děti z MŠ.  

Tento rok bylo přivítáno 18 dětí: Blahynka Filip, Bezdíčková Natálie, 

Doležal Lukáš, Doležalová Elvíra, Holek Tomáš, Hrdličková Nicola, 

Hrstková Simona, Kalous Jan, Klímová Lucie, Kus David, Moderová 

Elena, Provazníková Klára, Sedliská Elen, Starcová Charlota, Strachan 

Alfred, Šedý Vojtěch, Zachová Gabriela a Zárubová Eliška. 
 

Oslava jubilantů 

V sobotu 21. listopadu 2015 se konala v hospodě na hřišti 

oslava jubilantů roku  2015, kde také vystoupily děti z místní 

MŠ. 

Gratulujeme letošním jubilantům: 

Savič Jaroslav st. (nejstarší občan obce) 

Shejbal František 

Chalupová Miluška 

Walter Emil 

Havlíček Karel 

Jägrmannová Růžena 

Shejbalová Ludmila 

Čermák Josef 

Tomišková Jaroslava 

Bisová Jitka 

Jeřábková Jitka 

Czére Ladislav 

Vašíček Miroslav 

Pětioký Václav 

Butkajová Hana 

Morávková Anna 

Pleskotová Ivana 

Smereková Jaroslava 

Turoň Miroslav 

Ineman Pavel 

Ouhrabková Alena 

Vojáčková Hana 

Hanáková Zdeňka 

Svátková Ilona 

Dostálová Zdeňka 

Manželé Zdeňka a Josef Bořkovi letos oslavili 50. výročí svatby (zlatou svatbu). 

 

Uskutečněné akce pořádané kulturním výborem v roce 2015 

Leden   01. 01.  Novoroční ohňostroj 

Březen 22. 03.  Dětský karneval v Dubanech 

Duben  12. 04.  sepisování žádostí o občanské průkazy - 25 občanů 

30. 04.  pálení čarodějnic 

Květen  01. 05.  2. ročník Májového turnaje v nohejbalu trojic 

  09. 05.  Den matek 

  10. 05.  vydání nových občanských průkazů 

Červen 13. 06.  výlet - ZOO Praha, dětský den 

Srpen  29. 08.  21. ročník Regionálních her bez hranic - Medlešice 
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Září  12. 09.  přistání vrtulníku na mateřovském hřišti 

  28. 09.  1. roč. Svatováclavského nočního nohejbalového turnaje trojic 

Říjen  25. 10.  drakiáda - 35 dětí 

Listopad 06. 11.  lampionový průvod - Halloween + ohňostroj 

21. 11.  vítání občánků - 18 dětí  

  21. 11.  oslava jubilantů - 26 jubilantů + Bořkovi  

  25. 11.  vánoční aranžování 

29. 11.  rozsvícení vánočního stromečku, vystoupení dětí z MŠ 

Prosinec 05. 12.  vánoční výlet - Žleby, Kutná Hora  

 6. 11. 2015 - Halloween ve Starém Mateřově                          29. 11. 2015 - rozsvícení vánočního stromečku 

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do spolupráce při přípravě 

těchto akcí. 
 

Mateřská škola 

internetové stránky: www.starymaterov.cz/skolka/ 

email: skolka.materov@seznam.cz, tel.: 466 971 030  

Letošní školní rok, pod názvem  - Rok s kocourkem Matyáškem - jsme opět zahájili s plným 

počtem dětí 28. 

Personální složení v MŠ, pod vedením ředitelky paní Anny Veselé, se v letošním roce 

maličko pozměnilo, slečna učitelka se provdala  - jmenuje se Barbora Koblížková a máme 

novou školnici paní Vladislavu Huňáčkovou.  Kuchařkou je paní Andrea Hlaváčková. 

Vzdělávací nabídku pro děti máme připravenou v integrovaných blocích (Co je kolem nás, 

Příroda, Svět pohádek a příběhů, Oslavy a svátky, Zdraví a já), které máme podrobněji 

rozpracovány do tématických celků a jednotlivých témat. Snažíme se působit na celou 

osobnost dětí, s cílem, aby se učily být samy sebou a zároveň se přizpůsobovaly životu ve 

společnosti na základě lidských, morálních a estetických hodnot. 

Mezi aktivity naší MŠ patří také nabídka zájmových kroužků - např. jóga pro děti, zumba 

a výuka angličtiny. 

Naše MŠ spolupracuje s fotografickým studiem, knižními nakladatelstvími, s kulturními 

centry a s obcí Starý Mateřov, která je zřizovatelem MŠ, stará se o modernizaci a údržbu 

školky a zároveň zajišťuje dopravu dětem na různé akce. 
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Nabídka celoročních činností MŠ je pestrá a děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 

zapojili do spolupráce. 

Rozzářená očka všech dětí u vánočních stromků a do nového roku „Pokoj lidem dobré vůle“ 

všem ze srdce přeje   

      Anna Veselá - ředitelka a zaměstnanci MŠ  

 

Plán akcí mateřské školy v roce 2016 

Leden  06. 01.  Tříkrálová sbírka v obci 

21. 01.  Přednáška na téma „Školní zralost dítěte“ (od 16 hodin) 

Únor    KD Hronovická - divadlo 

Karneval v MŠ 

Zumba pro děti (10 lekcí - úterky ráno od 7:30 hodin) 

Březen 23. 03.  KD Dubina 

28. 03.  Velikonoční pondělí 

Výlet na statek se zvířátky 

Duben    Schůzka s rodiči 

Květen 04. 05.  Pohádka v MŠ Čepí 

06. 05.  Den matek - besídka v MŠ od 16 hodin 

07. 05.  oslava Dne matek v obci 

17. 05.  KD Hronovická 

           27. 05.  Spací pátek v MŠ - celodenní výlet 

Červen 06. 06. - 10. 06. Ozdravný pobyt v přírodě v Janských Lázních, 

     téma „Piráti“ 

        24. 06.   Rozlučka s předškoláky (od 16 hodin) 

        

Uzavření MŠ (v době letních prázdnin) 11. 07. 2016 - 21. 08. 2016 

Nástup do MŠ po prázdninách   22. 08. 2016 
 

Hry bez hranic 

V sobotu 29. srpna 2015 se v Medlešicích konal 21. ročník Regionálních her 

bez hranic. Naši obec v letošním roce reprezentovali: Haldová Daniela, 

Jandová Kristýna a Tereza, Olejník Daniel, Procházka Tomáš a Skuček 

Martin. Družstvo obsadilo 8. místo. 

 

Sportovní klub - oddíl kopané 

internetové stránky: sport.starymaterov.cz 

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

uskuteční v sobotu 30. ledna 2016 od 20 hodin v hostinci Dubanka 

v Dubanech.  

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

 

20. - 21. června 2015 jsme navštívili družební Kleinmühlingen v rámci 30letého přátelství. 
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Mužstvo dospělých „A“ tým  

sezona 2014/2015 (první sezona v I.B třídě sk. A): 8. místo se ziskem 36 bodů z 26 zápasů  

(9 výher, 7 remíz + 2 vítězství na penalty, 10 proher) 

podzim 2015 (Berger - Huck I.B třída skupina A): 4. místo se ziskem 25 bodů ze 13 zápasů  

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

Pohár hejtmana Pardubického kraje 2015/16 

1. kolo Mateřov - Hlinsko 3:1 (2:0) 

2. kolo Mateřov - Staré Hradiště 0:0 PK 8:7 

3. kolo Mateřov - Slatiňany 0:6 (0:3) 

 

Zimní příprava: leden - únor 2016  

VII. PAMAKO zimní pohár 2016 (areál Pamako, UMT Hůrka) 

NE 31. 1. ve 12:40 Albrechtice - Mateřov 

NE 07. 2. ve 12:40 Hradiště - Mateřov 

NE 14. 2. ve 12:40 Rosice - Mateřov 

NE 21. 2. ve 12:40 Přelouč - Mateřov 

Přátelské utkání: SO 5. 3. ve 14:00 Heřmanův Městec - Mateřov 

 

Mužstvo dospělých „B“ tým  

sezona 2014/2015 (III. třída - skupina Přeloučsko) - 12. místo se ziskem 23 bodů z 26 zápasů 

(7 výher, 2 remízy, 17 proher) 

podzim 2015 (III. třída - skupina Holicko) - 11. místo se ziskem 16 bodů ze 13 zápasů 

(5 výher, 1 remíza, 7 proher) 

8. 8. Mateřovský turnaj v kopané - 2. místo, 1. SV Preuβen Elsterwerda (Německo), 3. Lány 

na Důlku, 4. Staré Čívice 

 

Ženy Divize žen - skupina C 

sezona 2014/2015 - 5. místo se ziskem 30 bodů z 18 zápasů (10 výher, 8 proher) 

podzim 2015 - 3. místo se ziskem 15 bodů z 10 zápasů (5 výher, 5 proher).  

V soutěži je 6 týmů, hraje se 4kolově (2x doma, 2x venku). 

 

Stará garda v roce 2015 

19. 06. O pohár Novohradecké vodárny - 2. ročník - 1. místo 

19. 07. oslavy v Cholticích: Choltice - Mateřov 0:3 (0:3) 

05. 09. Memoriál Josefa Říhy a Josefa Tichého ve Dřenicích - 2. místo 

(zápasy: Dřenice - Mateřov 0:2, Rozhovice - Mateřov 4:1) 

05. 12. halový turnaj v Třebši - 2. místo 

 

Mládež: Mladší žáci - sk. Holicko, Přípravka U 8 - sk. Holicko a U 10 - sk. Pardubicko 

Stále hledáme nové hráče a hráčky do našich řad. Zájemci o fotbal noste vyplněné formuláře, 

které jsou ke stažení na webu. Bližší informace na klubovém emailu skmaterov@seznam.cz. 

TRÉNINKY během zimy: od 5. 1. 2016 každé úterý 17:30 - 18:30 hodin v tělocvičně 

v Cholticích. Odjezd autobusem v 17:00 od hasičárny. Omluvy na tel. 606 660 231, 

Sehnoutek. 
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Jarní části soutěží se rozjedou 19. března (ženy), 26. března (kraj i okres - muži),  

4. dubna (přípravka U8), 11. dubna (mladší žáci), 18. dubna (přípravka U10). 

SK Starý Mateřov děkuje obecnímu úřadu za podporu a spolupráci.  
 

Oddíl stolního tenisu 

aktuální informace na adresách: www.pinec.info a stis.ping-pong.cz 

Sezóna 2014/2015 

A družstvo splnilo cíl - zvítězilo v OP II. třídy. Vzhledem k tomu, že 

žádné družstvo z vyšší soutěže nemělo zájem postoupit do krajské 

soutěže, přijal oddíl možnost postupu až do krajské soutěže. Poprvé 

v historii tedy oddíl stolního tenisu hraje krajskou soutěž. Jediným 

cílem pro sezónu 2015/16 je v klidu se zachránit v soutěži a hrát zde důstojnou roli. 

Sezóna 2015/2016 

A družstvo během podzimu dokázalo 4 x zvítězit, po polovině soutěže skončilo pro nováčka 

na pěkném 6. místě s bilancí 4 vítězství - 1 remíza - 5 porážek.  

B družstvo má jednoznačný cíl postoupit z OP III. Aktuálně drží velmi pěknou druhou pozici 

s bilancí 7 vítězství - 1 remíza - 1 porážka a vše se rozhodne v play off na jaře. 

Oddíl ve velmi stísněných podmínkách trénuje mládež a po dokončení rekonstrukce hospody 

U Lípy plánuje rozšíření této práce s mládeží. Aktuálně je pěkným úspěchem 2. místo Dana 

Volhejna na okresním přeboru mladšího žactva v Pardubicích a 3. místo na krajském 

bodovacím turnaji nejmladších žáků v Broumově.  

Zájemci z řad dětí narozených v letech 2005 - 2008 se mohou již nyní hlásit na emailu 

jan.volhejn@seznam.cz nebo na tel. 777 748 050. 
 

Sbor dobrovolných hasičů Starý Mateřov 

SDH Starý Mateřov má v současné době celkem 69 členů. 

Výkonný výbor, zvolený pro období 2015 - 2019, pracuje ve složení: 

starosta    Kramář Milan 

 velitel     Janda Aleš  

 hospodář    Olejníková Jana 

 strojník SDH    Klíma Vlastimil 

 zástupce žen    Haldová Daniela 

 preventista SDH   Ivanič Štefan 

 vedoucí sport. družstva - muži Olejník Daniel 

 vedoucí sport. družstva - ženy Ficová Radka 

 vedoucí sport. družstva - mládež Jandová Kristýna 

 předseda kontrolní a revizní rady Klímová Alena 

 členky kontrolní a revizní rady Huňáčková Eva, Sehnoutková Veronika 

 jednatelka    Tobišková Lenka 

Pro případ vzniku havárií má náš sbor zřízenou výjezdovou jednotku.  

Členové JSDH: Beran Petr, Fenyk Tomáš, Ivanič Štefan, Janda Aleš, Jeřábek Jaroslav, Klíma 

Vlastimil, Kramář Milan, Olejník Daniel, Pozdník Vladimír, Valchář Jan, Vašíček Ladislav. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR_L3m3-bJAhWMOxQKHTj3ByEQjRwIBw&url=http://cliparts.co/ping-pong-clip-art&psig=AFQjCNFkGXHMskk-saaG9K9nK2SR0jKRtA&ust=1450574083515405
http://www.pinec.info/
mailto:jan.volhejn@seznam.cz
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V pátek 3. 7. 2015, v čase 9:10 - 9:25, projížděla naší obcí doprovodná historická vozidla 

Propagační jízdy k 5. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která postupně 

navštívila svitavský, chrudimský a pardubický okres. Konvoj historických hasičských vozidel 

přivítala naše obec před hasičskou zbrojnicí, kde se shromáždili zástupci sborů pardubického 

okrsku a diváci. Překvapením pro všechny přítomné bylo netradiční vystoupení dětí z místní 

mateřské školy, na které vzpomínají všichni účastníci sjezdu. Děkujeme dětem, paní ředitelce 

a paní učitelce za výbornou reprezentaci. Pro všechny přítomné bylo připraveno drobné 

občerstvení. 
 

IX. ročník Mateřovského memoriálu, 12. 9. 2015 

Letošní ročník memoriálu byl zahájen netradičně, a to přistáním vrtulníku Mi-17 na místním 

hřišti. Navíc, pro zájemce, s možností prohlídky paluby a kokpitu.  

Posádku vrtulníku tvořila převážná většina členů našeho hasičského sboru, která vzlétla 

z pardubického letiště a absolvovala okružní let kolem naší obce. Krátce před desátou 

hodinou přistála na místním hřišti. Na piloty a techniky vrtulníku čekalo překvapení v podobě 

krátké projížďky na motorkách, poté následovala zajímavá diskuze. 

Po odletu vrtulníku začaly závody, kterých se zúčastnilo celkem 17 družstev, a byly zpestřeny 

útokem přípravky dětí ze Starých Jesenčan. Závody se vydařily a proběhly bez jakýchkoliv 

zranění. 

Výsledky memoriálu 

Muži Ženy Děti starší Děti mladší 

1. Staré Čívice 1. Starý Mateřov 1. Třebosice 1. Třebosice 

2. Starý Mateřov  2. Blato 2. Starý Mateřov 

3. Dubany  3. Klešice 3. Čepí 

4. Staré Jesenčany  4. Dubany 4. Staré Jesenčany 

5. Čepí   5. Klešice 

   6. Staré Čívice 
 

Mateřovští hasiči u vrtulníku Mi-17 na     

pardubickém letišti. 

 

Mladí hašiči: Doležalová M., Haldová K., Klímová V.,  

Labuťová M., Nedělka A., Pavlas J., Tichá A. 

 

Požární ochrana očima dětí 2015 je soutěž zaměřená na požární tématiku. Je rozdělena do 

tří oblastí - literární, výtvarné a zaměřené na digitální technologie. Letošního ročníku této 
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soutěže se zúčastnilo celkem 38 882 dětí z celé ČR. Vítězkou republikového kola v kategorii 

Digitální technologie se s počítačovou prezentací na téma Požární bezpečnost doma stala 

Tereza Jandová, členka SDH Starý Mateřov.  

17. 10. 2015 se v naší obci uskutečnil Závod požárnické všestrannosti, kterého se zúčastnilo 

22 mladších a 32 starších hlídek dětí. SDH Starý Mateřov reprezentovalo v závodu družstvo 

mladších dětí. 

Plánované akce SDH roku 2016 

- Výroční valná hromada SDH - pátek 15. ledna 2016 od 19 hodin 

- sobota 10. září 2016 - 10. ročník Mateřovského memoriálu 

SDH Starý Mateřov děkuje všem aktivním členům SDH, obecnímu úřadu za stálou podporu 

a dobrou spolupráci a přeje hlavně zdraví po celý rok 2016 všem občanům naší obce. 

 

Volejbal v naší obci 

25. 9. účast na Dubanském amatérském volejbalovém turnaji - 6. místo 
 

Jóga 

V čase svátků bude další lekce jógy v pondělí 28. 12. od 19 do 20 hodin v obecním sále Čepí. 
 

 

Obec děkuje  všem sportovcům za  reprezentaci   

a  přeje  hodně  sportovních úspěchů  v  roce 2016!  
 

 

Plánované akce roku 2016 

Leden   pá 01. 01.  v 17 hodin Novoroční ohňostroj 

st  06. 01.  Tříkrálová sbírka (děti z naší MŠ v ulicích) 

so 30. 01. Sportovní ples (začátek ve 20 hodin v Dubanech) 

Únor    Dětský karneval 

Březen   zájezd do divadla (Praha) 

Duben    pálení čarodějnic 

Květen    3. ročník Májového turnaje v nohejbalu trojic 

  so 07. 05. Den matek 

Červen   výlet pro rodiny s dětmi 

Srpen    22. ročník Regionálních her bez hranic - Dubany 

    Mateřovský turnaj v kopané mužů 

Září  so 10. 09. 10. ročník Mateřovského memoriálu (hasiči) 

    2. roč. Svatováclavského nočního nohejbalového turnaje trojic 

Říjen    drakiáda 

lampionový průvod 

Listopad   vítání občánků  

    oslava jubilantů 
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ne 27. 11. rozsvícení vánočního stromečku (1. adventní neděle) 

Prosinec   předvánoční výlet   

 

Organizace školního roku (prázdniny) 

Vánoční prázdniny    st 23. 12. 2015 - ne 3. 1. 2016 

Pololetní prázdniny    pá 29. 1. 2016 

Jarní prázdniny   po 22. 2. - pá 28. 2. 2016 

Velikonoční prázdniny   čt 24. 3. - pá 25. 3. 2016 

Letní prázdniny    pá 1. 7. - st 31. 8. 2016 

Začátek školního roku 2016/2017 čt 1. 9. 2016 

Podzimní prázdniny    st 26. 10. - čt 27. 10. 2016  

Vánoční prázdniny    pá 23. 12. 2016 - út 3. 1. 2017 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční zpravodaj Obecního úřadu Starý Mateřov 

Datum vydání: 21. prosince 2015 

Foto: archiv, obrázky: zdroj www

PF 2016  

 

Krásné a klidné prožití Vánoc,  

rodinnou pohodu a do nového roku  

hodně zdraví, úspěchů a lásky  

Vám přejí  

zastupitelé OÚ ve Starém Mateřově 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSpPLW4ufJAhUC6xQKHWTjCo0QjRwICTAA&url=http://www.studas.cz/vyrobky/novorocenky/pf-30/&psig=AFQjCNH971cLXZxDQ3Cpd-pcbi2N0rjL_Q&ust=1450609244177833


 



 
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihk-354evJAhWKPRQKHbD2CtYQjRwIBw&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image%3D82406%26picture%3D%26jazyk%3DCS&psig=AFQjCNF-_BATckEYv9MigxePCJa5p_VaGg&ust=1450746339254196

