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   VÁNOČNÍ  

ZPRAVODAJ 
 

OBEC 

STARÝ MATEŘOV 
 

 

prosinec 2016 
 

 

 

Vážení spoluobčané,  

dovolte mi stručně zrekapitulovat právě končící rok. 

Podařilo se nám splnit cíle, které jsme si vytyčili. Největší akcí byla rekonstrukce sociálního zařízení 

v Mateřské škole, vč. úpravy venkovních prostor zámkovou dlažbou, za nevyhovující popraskaný beton. 

Rovněž se podařil vyčistit obecní rybník. 

Pokračovalo se v postupné výměně veřejného osvětlení, na kterou každoročně získáváme dotaci od 

Pardubického kraje. Autobusová zastávka dostala „nový kabát“.  

V novém roce nás čekají dvě velké investiční akce. Konečně se nám podařilo jak na cyklostezku, tak na 

rekonstrukci hospody získat státní dotaci. Obě akce by měly být provedeny a dokončeny v příštím roce. 

Do nového roku 2017 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 
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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 

 

starosta  Pavel Sehnoutek   606 660 231   materov@volny.cz 

účetní  Ing. Veronika Sehnoutková  724 186 251   obecmaterov@seznam.cz 

 

IČ: 00274330, ID datové schránky: dx6a5ft, 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 777 534 218, 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 2017 (splatnost 1. 1. - 31. 3. 2017) 

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 

Kontejnery na tříděný odpad naleznete u obecního úřadu (papír, 

plasty, sklo), na Spálově u nádrže (papír, plasty), 2x v sídlišti 

Domec (papír, plasty, sklo). 

V prostorách bývalého kravínu je kontejner na bioodpad, 

u hasičské zbrojnice kontejner na oděvy, nádoba na kovy a sběrné místo na elektroodpad.   
 
 

                                                   Vítání občánků 

V sobotu 19. listopadu 2016 přivítalo zastupitelstvo 

obce v budově MŠ nové občánky.  

Tento rok byly přivítány 4 děti: Javorská Ema, Moder 

Šimon, Válková Valerie a Zikušková Elena.   

Zastupitelstvo přeje všem novým přírůstkům hlavně 

zdraví a šťastný vstup do života.  
 

 

Oslava jubilantů 

V sobotu 19. listopadu 2016 se konala v hostinci Na Návsi 

oslava jubilantů roku 2016. Večer oslavencům zpříjemnil 

hudební doprovod.  

Oslavy se zúčastnil také nejstarší občas naší obce pan Jaroslav 

Savič st. 
 

Gratulujeme letošním jubilantům:  

Barvínková Marie 

Bořek Josef 

Butkaj Milan 

Čermáková Marie 

Dandová Zdeňka 

Haňková Marie 

Horáčková Blanka 

Klaudyová Marie 

Kmoníčková Alena 

Koryčínský Vladislav 

Morávek Jan 

Pavlasová Dana 

Pleskot Jaroslav 

Pozdníková Zdenka 

Savič Jaroslav ml. 

Šimonová Eva 

Šulcová Anna 

Turoňová Věra 
 

 

Uskutečněné akce pořádané kulturním výborem v roce 2016 

Leden   01. 01.  Novoroční ohňostroj 

Březen 20. 03.  Dětský karneval v Dubanech 

Duben  30. 04.  pálení čarodějnic 

Květen  15. 05.  3. ročník Májového turnaje v nohejbalu trojic 

  07. 05.  Den matek 

14. 05.  oslava 800. výročí od narození Karla IV., spolupráce s Obcí 

Dubany a ČZS Dubany 

Červen plánovaný výlet k Mezinárodnímu dni dětí se neuskutečnil pro 

nezájem rodičů 

Srpen  27. 08.  22. ročník Regionálních her bez hranic - Dubany 
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Září  25. 09.  zájezd do Prahy na představení muzikálu Mýdlový princ 

Listopad 05. 11.  halloweenský lampionový průvod obcí  

19. 11.  vítání občánků - 4 děti  

  19. 11.  oslava jubilantů - 21 jubilantů 

  24. 11.  vánoční aranžování 

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

a Pernštejnky 

Prosinec 10. 12.  vánoční výlet - Veselý Kopec a zámek Slatiňany  

5. 11. 2016 - Halloween ve Starém Mateřově                     27. 11. 2016 - 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  

 

Zřizovatel mateřské školy - obec Starý Mateřov - pod vedením pana starosty Pavla Sehnoutka 

vašim dětem, pro letošní školní rok 2016/2017, připravil velmi radostný začátek školního roku 

v podobě nově zrekonstruovaného sociálního zařízení dětí a venkovního prostoru kolem 

pískoviště. 

Kapacita dětí v MŠ je i v letošním roce v počtu 28. Personální obsazení pod vedením ředitelky 

Anny Veselé je stejné - učitelka je paní Barbora Koblížková, školnice paní Vladislava 

Huňáčková a o plná bříška vašich dětí pečuje paní kuchařka Andrea Hlaváčková. 

Tento školní rok  - pod názvem: “Duhový strom“ je orientován na pět vzdělávacích oblastí, 

které jsou zahrnuty do integrovaných bloků - Co je kolem nás, Příroda, Oslavy a svátky, Zdraví 

a já - které zastupují barevně rozlišení skřítci. 

Orientaci aktivit dětí zaměřujeme na zvyky a tradice a život kolem nás. Ve spolupráci s obcí se 

podílíme na akcích, jako je Vítání občánků, Svatomartinské koledování v obci, Oslava 

jubilantů, Rozsvícení vánočního stromu v obci, Tříkrálová sbírka, atd. 

V MŠ pořádáme besídky a tématické oslavy jako jsou např. Dušičky, Halloweenská párty, Rej 

čarodějnic, Dětský den a karneval, Mikulášská a Vánoční besídka, besídka ke Dni Matek, 

Rozlučka s předškoláky a různé výlety do okolí. Spolupracujeme se Sdružením hasičů, 
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s knižními nakladatelstvími a s foto studiem. Rodiče se také aktivně podílejí na předvánoční 

akci v MŠ, kdy společně s dětmi pečou cukroví a vyrábí vánoční svícínky. 

Ať je tomu jakkoliv, máme rádi vaše děti a snažíme se pro ně v MŠ vytvářet oázu radosti 

a pohody. 

Šťastné oči všech dětí u vánočních stromků a lásku všem v srdci přejí zaměstanci MŠ. 

 

      Anna Veselá - ředitelka a zaměstnanci MŠ  

 

 

Plán akcí mateřské školy v roce 2017 

Leden  10. 01.  Hudební pořad v MŠ - etnické hudební nástroje 

11. 01.  Interaktivní logopedická pohádka v MŠ „O líném jazýčku“ 

27. 01.  Dentální hygiena pro děti v MŠ  

(ve spolupráci se zubní lékařkou) 

Únor  13. 02.  KD Dubina Pardubice - „Povídání o pejskovi a kočičce“ 

  17. 02.  MŠ Čepí „Čertovská pohádka“ 

Březen 08. 03.  KD Dubina Pardubice - „Ahoj světe“ 

Duben  19. 04.  ABC Klub Na Olšinkách Pardubice - „Na červenou stát!“ 
 
 

Hry bez hranic 

V sobotu 27. srpna 2016 se v sousedních Dubanech konal 22. ročník Regionálních her bez 

hranic.  

Naši obec v letošním roce reprezentovaly: Jeřábková J., Maiwaldová I., Musilová J., 

Sehnoutková D. a V., Veronika Z. a vybojovaly 1. místo. 

Příští ročník se bude konat v naší obci. Pokud by měl někdo náměty pro tématické zaměření 

tohoto kola nebo se chtěl zapojit do organizačního týmu, může se přihlásit již nyní na obecním 

úřadě. 

 

 

Vítězky 22. ročníku Regionálních her bez hranic. Zleva: Veronika Z.,    

     Maiwaldová I., Musilová J., Jeřábková J., Sehnoutková D. a V. 
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Sportovní klub - oddíl kopané 
internetové stránky: sport.starymaterov.cz 

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

uskuteční v sobotu 28. ledna 2017 od 20 hodin v hostinci Dubanka 

v Dubanech.  

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

Mužstvo dospělých „A“ tým (Berger - Huck I.B třída skupina A) 

sezona 2015/2016: 6. místo se ziskem 44 bodů z 26 zápasů  

                               (11 výher, 7 remíz + 4 vítězství na penalty, 8 proher) 

podzim 2016: 11. místo se ziskem 16 bodů ze 13 zápasů  

                        (4 výhry, 2 vítězství na penalty, 7 proher) 

Pohár hejtmana Pardubického kraje 2016/17: 

1. kolo Mateřov – Přelouč 1:1 (0:1) PK 3:2 

2. kolo Mateřov - Slatiňany 3:5 (0:3) 

 

Zimní příprava: únor - březen 2017 

VIII. PAMAKO zimní pohár 2017 (areál Pamako, UMT Hůrka) 

NE   5. 2. ve 12:40 Hradiště - Mateřov 

NE 12. 2. ve 12:40 Albrechtice – Mateřov 

SO 18. 2. Ve 12:40 Mateřov - Ostřešany 

NE   5. 3. ve 12:40 Rosice - Mateřov 

 

Mužstvo dospělých „B“ tým (III. třída - skupina Holicko) 

sezona 2015/2016 - 11. místo se ziskem 26 bodů z 26 zápasů (8 výher, 2 remízy, 16 proher) 

podzim 2016 - 11. místo se ziskem 15 bodů ze 13 zápasů (4 výhry, 3 remízy, 6 proher) 

6. 8. Mateřovský turnaj v kopané - 1. místo, 2. Staré Čívice, 3. Lány na Důlku, 4. Popkovice 

 

Ženy (Divize žen - skupina C) 

sezona 2015/2016 - 3. místo se ziskem 33 bodů z 20 zápasů (11 výher, 9 proher) 

podzim 2016 - 3. místo se ziskem 18 bodů z 10 zápasů (6 výher, 4 prohry).  

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

 

Stará garda v roce 2016 

22. 04. Přátelské utkání Čívice - Mateřov 

10. 06. O pohár Novohradecké vodárny - 3. ročník – 5. místo 

24. 06. Přátelské utkání Paramo – Mateřov 1:2 

03. 09. Přátelské utkání ve Dřenicích 

03. 12. halový turnaj v Třebši - 8. místo 

 

Mládež: Mladší žáci - sk. Holicko, Přípravka do 8 let - sk. Holicko 

Stále hledáme nové hráče a hráčky do našich řad. Bližší informace na klubovém emailu 

skmaterov@seznam.cz. 
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TRÉNINKY během zimy: od 3. 1. 2017 každé úterý 17:30 - 18:30 hodin v tělocvičně 

v Cholticích. Odjezd autobusem v 17:15 od hasičárny. Omluvy na tel. 606 660 231, Sehnoutek. 

Jarní části soutěží se rozjedou 4. března (ženy), 25. března (kraj i okres - muži),  

3. dubna (přípravka U8), 10. dubna (mladší žáci). 

SK Starý Mateřov děkuje obecnímu úřadu za podporu a spolupráci a všem přeje pevné zdraví.  

  

Sbor dobrovolných hasičů Starý Mateřov 

SDH Starý Mateřov má v současné době celkem 66 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 

 kontrolní a revizní rada  Klímová Alena (předseda), Huňáčková Eva,  

     Sehnoutková Veronika 

 jednatel     Tobišková Lenka 

 

Pro případ vzniku havárií má náš sbor stále zřízenou výjezdovou jednotku.  

 

X. ročník Mateřovského memoriálu, 10. 9. 2016 

X. ročník memoriálu překvapil vysokou účastí družstev. Závody se obešly bez vážnějších 

zranění. Všechna naše družstva obsadila „bramborová“ umístění. 

 

Výsledky X. ročníku Mateřovského memoriálu ve Starém Mateřově, konaného dne 

10. září 2016 

Konečné pořadí 

mužů 

Konečné pořadí žen Konečné pořadí dětí 

st. 

Konečné pořadí dětí 

ml. 

1. Moravany 1. Jezbořice 1. Třebosice 1. Klešice 

2. Klešice 2. Přelouč 2. Dubany 2. Třebosice 

3. Staré Čívice 3. Staré Čívice 3. Staré Čívice 3. Čepí 1 

4. Starý Mateřov 4. Starý Mateřov 4. Klešice 4. Starý Mateřov 

5. Přelouč  5. Přelouč 5. Přelouč 1 

6. Staré Jesenčany   6. Moravany 

7. Jezbořice   7. Čepí 2 

8. Dubany   8. Přelouč 2 

V pá 25. 11. 2016 se v Jezbořicích uskutečnil noční výcvik s dálkovou dopravou vody 

hadicemi na požářiště z přírodního vodního zdroje, kterého se zúčastnilo 9 požárních 

družstev. Naši jednotku zastoupili: A. Janda, M. Kramář, D. Olejník a J. Valchář.  



  

8 

 

Družstvo dětí se v roce 2016 zúčastnilo těchto závodů: 

- 30. 4. Čepský tunel; Čepí; 3. místo; reprezentovali nás: Haldová K., Labuťová M., Nedělka 

A., Pavlas J., Štědrá E., Tichá A., Volhejn J.  

- 7. 5. Otvírání studánek; Třebosice; 4. místo; reprezentovali nás: Haldová K., Labuťová M., 

Nedělka A., Pavlas J., Štědrá E., Tichá A., Volhejn J. 

- 28. 5. Blato; 3. - 4. místo; reprezentovali nás: Haldová K., Labuťová M., Nedělka A., Pavlas 

J., Štědrá E., Tichá A.  

- 4. 6. Přelouč; reprezentovali nás: Haldová K., Labuťová M., Nedělka A., Pavlas J., Štědrá 

E., Tichá A., Volhejn J. 

- 25. 6. Dubany; 2. a 4. místo; reprezentovali nás: Haldová K., Labuťová M., Nedělka A., 

Tichá A. 

 

Plánované akce roku 2017 

- Výroční valná hromada SDH - pátek 20. ledna 2017 od 19 hodin v hospodě na hřišti. 

- sobota 9. září 2017 - XI. 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 2017 všem občanům naší obce. 

 

Jóga 

Lekce jógy se přesunují do sálu v Čepí, a to v pondělí od 19 do 20 hod. (účast nahlásit do 

pondělí do 13:30 hod. přes FB - skupina Flow joga s Lindou nebo přes mail Ing. Tesařové, kdo 

se zúčastní). Flow joga se bude konat vždy v počtu 6 účastnic a více. 

Cenu za lekci jógy je 50 Kč. 

 

Obec děkuje  všem sportovcům za  reprezentaci   

a  přeje  hodně  sportovních úspěchů  v  roce 2016!  
 

 

Plánované akce roku 2017 

Leden   ne 01. 01.  v 17 hodin Novoroční ohňostroj 

so 28. 01. Sportovní ples (začátek ve 20 hodin v Dubanech) 

Únor    dětský karneval 

Duben    pálení čarodějnic 

Květen    4. ročník Májového turnaje v nohejbalu trojic 

  so 13. 05. Den matek 

Červen   Mezinárodní den dětí - výlet pro rodiny s dětmi 

Srpen    23. ročník Regionálních her bez hranic v naší obci 

    Mateřovský turnaj v kopané mužů 

Září  so 09. 09. 11. ročník Mateřovského memoriálu (hasiči) 

Říjen    drakiáda 

lampionový průvod 

Listopad   vítání občánků  

    oslava jubilantů 
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Prosinec ne 03. 12. rozsvícení vánočního stromečku (1. adventní neděle) 

předvánoční výlet   

 

Organizace školního roku (prázdniny) 

Vánoční prázdniny    pá 23. 12. 2016 - po 2. 1. 2017 (do školy út 3. 1. 2017) 

Pololetní prázdniny    pá 3. 2. 2017 

Jarní prázdniny   po 6. 3. - pá 10. 3. 2017 

Velikonoční prázdniny   čt 13. 4. 2017 (pá 14. 4. 2017 státní svátek) 

Letní prázdniny    so 1. 7. - pá 1. 9. 2017 

Začátek školního roku 2017/2018 po 4. 9. 2017 

Podzimní prázdniny    čt 26. 10. - pá 27. 10. 2017 

Vánoční prázdniny    so 23. 12. 2017 - út 2. 1. 2018 (do školy st 3. 1. 2018) 

 

 

Upozornění a připomínky 

Upozorňujeme na úpravu prodejní doby v místní prodejně potravin. 

Prosíme občany, aby do 31. 12. 2016 připomínkovali úpravu jízdního řádu MHD č. 24 

(zejména, které spoje potřebujete pro cesty do/z školy, práce). 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vánoční zpravodaj Obecního úřadu Starý Mateřov 

Datum vydání: 22. prosince 2016 

Foto: archiv, obrázky: zdroj www 

 

Klidné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a do nového roku  

především zdraví, ale také úspěchy a lásku Vám přejí  

    zastupitelé OÚ ve Starém Mateřově 
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