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Vážení spoluobčané,  

právě končící rok utekl jak voda. Po získání dotací na cyklostezku a rekonstrukci Obecního 

domu U Lípy se nám podařilo pouze, při příležitosti oslav 790 let od první písemné zmínky 

o obci, slavnostně přestřihnout pásku na stezce. Rekonstrukce Obecního domu se zateplením, 

díky průtahům s vydáním stavebního povolení a následnému odvolání, byla zahájena až na 

konci září 2017. Jelikož je stavba pod dotací Ministerstva životního prostředí a termín 

výstavby 170 dní, musí být dokončena do konce března 2018. 

Další dokončené akce: rekonstrukce veřejného osvětlení a výměna oken a dveří kabin 

s finančním přispěním Pardubického kraje, oprava mostku, kolaudace komunikace proti fy 

Tritón po dokončení inženýrských sítí, nová dlažba v šatně Mateřské školy. 

V novém roce bude otevřen Obecní dům U Lípy, jednáme o vybudování stomatologické 

ordinace, po dokončení přípojek by měla být zkolaudována i druhá větev místní komunikace 

proti firmě Tritón. 

Do nového roku 2018 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 předchozí 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 

Daniela Haldová   (nahradila Ing. Marka Štědrého, který odstoupil) 

Program zasedání zastupitelstva je zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce týden 

před jeho konáním. 

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

Městská hromadná doprava 

Obec zvažuje investici ve výši 100 tisíc Kč ročně do jednoho nového spoje MHD č. 24. 

Prosíme občany o vyjádření do 31. 12. 2017, zda preferujete spoj z Pardubic kolem 12. 

hodiny nebo kolem 20. hodiny. V současné době jsou v jednání posuny odjezdů z Pardubic 

kvůli školákům, o půl třetí a o půl čtvrté pojede autobus o pár minut později. 

 

Příspěvek na seniorpas Kč 400,--/osobu starší 70 let s TP v naší obci, po předložení dokladu. 

Obecní knihovna 

otevřeno ve středu od 18 do 18:30 hodin na obecním úřadě 

kontakt: knihovnasm@seznam.cz 

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

 

Třídění odpadu 

Kontejnery na tříděný odpad naleznete u obecního úřadu (papír, 

plasty, sklo, kovy, použitý rostlinný olej), na Spálově u nádrže 

(papír, plasty, sklo), v sídlišti Domec (papír, plasty, sklo). 

V prostorách bývalého kravínu je kontejner na bioodpad, u hasičské zbrojnice kontejner na 

oděvy a sběrné místo na elektroodpad (bojler na sběrné místo nepatří!). 

 

 
 

 

mailto:materov@volny.cz


3 

 

Poplatky na rok 2018 (splatnost 1. 1. - 31. 3. 2018) 

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,--  

(držitel druhého a dalšího psa, který 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: a) fyzická osoba s trvalým 

pobytem, b) FO, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen 

TP nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, c) FO, která podle zákona 

upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 

měsíců, d) FO, které byla udělena mezinárodní či dočasná ochrana, e) za stavbu, ve které 

není nikdo hlášen k pobytu. Od poplatku se osvobozují: děti narozené v daném roce; 

poplatníci, kteří se celoročně zdržují mimo území obce; poplatník za druhý dům ve svém 

vlastnictví, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; zákonem stanovené 

osoby (úplné znění viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017). 

 

Vítání občánků 2017 

se pro malý počet dětí nekonalo. Narozené děti 

budou přivítány v první polovině roku 2018. 
 

 

 

Oslava jubilantů 

V sobotu 18. listopadu 2017 se konala v sále obecního úřadu 

oslava jubilantů roku 2017. Večer oslavencům zpříjemnil 

hudební doprovod.  

Oslavy se zúčastnil také nejstarší občan naší obce pan Jaroslav 

Savič st. 

Gratulujeme letošním jubilantům:  

 

Bořková Zdenka 

Boubelíková Irma 

Czéreová Vlasta 

Dostál Lubomír 

Dubcová Alena 

Francová Věra 

Greguš Jan 

Haňková Ivana 

Hebká Miloslava 

Huňáček Zdeněk 

Chuticová Marie 

Ipserová Vlasta 

Jelínek Karel 

Jeřábková Libuše 

Ježek Jiří 

Kramář Milan 

Kučera Josef 

Langr Josef 

Málková Bohumila 

Ouhrabka Václav 

Pavlasová Jaroslava 

Polívková Jaroslava 

Pozdník Miroslav 

Pozdník Václav 

Sedláková Vlasta 

Šotolová Irena 

Teplá Marie 

Trejbalová Eliška 

Vambera Miloš 

Vondráček Jindřich 

Vostřelová Marie

 

Manželé Jägrmannovi oslavili smaragdovou svatbu, manželé Zamastilovi svatbu zlatou. 
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Oslava 790. výročí založení obce 

23. ročník regionálních Her bez hranic 

V sobotu 26. srpna 2017 ožila naše obec oslavou 790. výročí založení.  

Po zahájení oslav u pomníku padlých následoval průvod obcí, který 

doprovodila kapela Pernštejnka nejprve k nově otevřené stezce pro 

cyklisty do Pardubic, kde byla slavnostně přestřižena páska, a poté 

průvod pokračoval na fotbalové hřiště, kde se sešlo osm sousedních 

obcí (Barchov, Dřenice, Jeníkovice, Jezbořice, Medlešice, Rozhovice, Starý Mateřov, 

Třebosice, omluvily se Dubany a Staré Jesenčany), aby od 13 hodin poměřily síly v pěti 

sportovních netradičních disciplínách na téma „Integrovaný záchranný systém“. Naši obec 

reprezentovali: Ivanič Štefan, Musilová Jana, Ratkošovi Petr a Magdaléna, Sehnoutková 

Veronika, Volhejnová Dagmar a obhájili loňské prvenství ze sousedních Duban. Pomyslnou 

štafetu pořadatelství 24. ročníku Her osobně převzala starostka obce Barchov. 

 

Pamětní buttony a pohledy Obce jsou za symbolickou cenu k dostání na obecním úřadě. 

 

 
 

slavnostní přestřižení pásky „Stezka pro cyklisty“          Hry bez hranic 2017: vítězné domácí družstvo 

 

 

Uskutečněné akce pořádané kulturním výborem v roce 2017 

Leden   01. 01.  Novoroční ohňostroj 

Březen 19. 03.  dětský maškarní karneval v Dubanech 

Duben  30. 04.  pálení čarodějnic 

Květen  08. 05.  4. ročník Májového turnaje v nohejbalu trojic 

13. 05.  Den matek 

Srpen  26. 08.  oslava 790. výročí založení obce + 23. ročník regionálních Her 

                                               bez hranic v Mateřově 

Září  27. 09.  Svatováclavský noční nohejbalový turnaj trojic 

Říjen  14. 10.  zájezd do Prahy na představení muzikálu Tři mušketýři 

Listopad 04. 11.  halloweenský lampionový průvod obcí  

  18. 11.  oslava jubilantů - 31 jubilantů 

  29. 11.  vánoční aranžování 

Prosinec 2. 12.  předvánoční výlet – zámek Loučeň, město Poděbrady 

  3. 12.  rozsvícení vánočního stromečku, vystoupení dětí z MŠ   

                                               a kapely Pernštejnka 

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

těchto akcí. 
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Mateřská škola 

internetové stránky: www.starymaterov.cz/skolka/ 

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

 

Rok se s rokem sešel, a tak vám přinášíme opět nové zprávičky z mateřské školy. 

Letošní školní rok jsme zahájili v novém personálním složení – na místo zastupující učitelky 

nastoupila nová slečna učitelka Eva Kinzelová a na pozici pomocné učitelky v oblasti 

předškolní výchovy byla přijata paní Veronika Sedliská. Stávající provozní personál, školnice 

paní Vladislava Huňáčková a kuchařka paní Andrea Hlaváčková, pod vedením ředitelky 

mateřské školy Anny Veselé, je beze změn. 

 

Kapacita mateřské školy je opět v letošním školním roce naplněna počtem 28 dětí. 

Vzdělávání dětí od tohoto školního roku probíhá se změnami. Děti po dovršení věku pěti let, 

mají povinnost nastoupit k souvislému povinnému předškolnímu vzdělávání, které jim ukládá 

školský zákon v §34, což má vliv i na kritéria výběru dětí do Mš při přijímacím řízení. 

Záměrem letošního vzdělávacího programu je vytvořit dětem bezpečné, harmonické 

a přátelské prostředí pro jejich rozvoj a vzdělávání a pro jejich svědomitou a úplnou přípravu 

na docházku do základní školy. 

Vzdělávací program, se kterým v letošním školním roce pracujeme, pod názvem „Barevné 

kamínky“ zahrnuje všechny vzdělávací oblasti, které se komplexně zaměřují na celkový 

rozvoj dítěte. Kamínky slouží jako očekávané výstupy jednotlivých projektů, kterými děti 

získávají potřebné kompetence. 

Jako nový prvek, do vzdělávání dětí v naší Mš, je v letošním školním roce zahrnuta i výuka 

anglického jazyka. Při běžných každodenních rituálech - formou her - se děti seznamují 

s tímto jazykem. Ve školce probíhá v odpoledních hodinách zájmový Pohybový kroužek, pod 

vedením profi cvičitelky paní Hany Daškové. 

Aktivity naší mateřské školy se také zaměřují na zvyky a tradice a život v obci a kolem nás. 

Spolupracujeme s obcí Starý Mateřov, která je naším zřizovatelem, a která pod vedením pana 

starosty P. Sehnoutka se stará o naši mateřskou školu a její okolí. V době letních prázdnin, za 

dozoru paní místostarostky V. Huňáčkové, proběhly v Mš stavební úpravy vestibulu a byla 

položena nová dlažba do vstupní chodby a šatny dětí. Jako poděkování se účastní naše Mš 

i akcí, které obec pořádá např. Vítání občánků, Oslava jubilantů, rozsvícení vánočního 

stromu, Tříkrálová sbírka, apod. 

Mimo jiné pořádá naše Mš různé besídky a tematické oslavy (Svatomartinské koledování, 

Mikulášská besídka, Vánoční besídka, Karneval, besídka ke Dni Matek, Dětský den, Spací 

pátek v Mš spojený s celodenním výletem, Halloweenská párty, Rej čarodějnic, svátek 

Dušiček - s výletem na hřbitov, Rozlučka s předškoláky, atd.). 

Ve spolupráci s rodiči jsme letos uskutečnili i předvánoční jarmark v mateřské škole, na 

kterém si mohli rodiče se svými dětmi vyrobit vánoční perníčky a zakoupit si různé výrobky 

od dětí. Finanční výtěžek bude použit na vybudování dětských záhonků a na zahradnické 

nářadí Mš. 

Vánoční besídku jsme letos netradičně uspořádali v kostelíku Povýšení svatého kříže 

v Třebosicích - ve spolupráci s arciděkanem panem Mgr. Antonínem Forbelským 

a s třebosickou členkou zastupitelstva obce paní Janou Balcarovou. 

Děkujeme všem za milou spolupráci, štědrost a radostnou atmosféru, při které se ve všech 

srdcích rozzářilo světlo Betlémské hvězdy! Ať její záře nás provází i celým novým rokem! 

 

To vám všem ze srdce přeje Anna Veselá a zaměstnanci Mš 
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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 27. ledna 2018 od 20 hodin v hostinci Dubanka v Dubanech.  

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

O víkendu 17. – 18. 6. 2017 jsme hostili návštěvu přátel z družebního Kleinmühlingenu. 

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

sezona 2016/2017: 7. místo se ziskem 39 bodů z 26 zápasů  

                               (11 výher, 3 remízy s vítězstvím na penalty, 12 proher) 

podzim 2017: 6. místo se ziskem 21 bodů ze 13 zápasů  

                        (5 výher, 2 vítězství na penalty, 2 remízy s prohrou na penalty, 4 prohry) 

Pohár hejtmana Pardubického kraje 2017/18: 

1. kolo Mateřov – Žamberk 7:0 

2. kolo Mateřov – Dolní Újezd 2:2 (1:1) PK 0:2 

Zimní příprava: únor - březen 2018 (další utkání v jednání) 

NE 11. 2. v 10:00 Lázně Bohdaneč – Mateřov, hř. UMT Chrudim 

NE 25. 2. v 16:30 Pardubičky – Mateřov, hř. UMT Pardubice Ohrazenice 

SO   3. 3. v 17:30 Stolany – Mateřov, hř. UMT Chrudim 

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

sezona 2016/2017 - 9. místo se ziskem 35 bodů z 26 zápasů (10 výher, 5 remíz, 11 proher) 

podzim 2017 - 7. místo se ziskem 19 bodů z 11 zápasů (6 výher, 1 remíza, 4 prohry) 

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

Ženy (Divize žen - skupina C) 

sezona 2016/2017 - 3. místo se ziskem 28 bodů z 20 zápasů (9 výher, 1 remíza, 10 proher) 

podzim 2017 - 5. místo se ziskem 10 bodů z 10 zápasů (3 výhry, 1 remíza, 6 proher).  

Stará garda (od podzimu: Okresní přebor veteráni) 

14. 4. okresní turnaj veteránů: Mateřov – L.Bohdaneč 1:9, Mateřov – Semín 12:4,  

                                                 Mateřov – Řečany 2:7 

25. 11. halový turnaj v Třebši – 4. místo 

13. 10. veteráni v Lázních Bohdaneč: Mateřov – Semín 1:2, Mateřov – L.Bohdaneč 2:4 

28. 10. veteráni v Mateřově: Mateřov – Řečany 2:2 PK 4:5, Mateřov – Křičeň 0:0 PK 4:2 

další kolo veteránů v sobotu 13. 1. 2018 v 10:00 a 11:00 na UMT Pardubice - Ohrazenice 

Mládež: Starší přípravka U11 – sk. Přeloučsko 

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

skmaterov@seznam.cz. 

TRÉNINKY během zimy: od 2. 1. 2018 každé úterý 17:30 - 18:30 hodin v tělocvičně 

v Cholticích. Odjezd autobusem v 17:10 od hasičárny. Omluvy na tel. 606 660 231. 

Jarní části soutěží se rozjedou o víkendu 10. března (ženy), o víkendu 24. března (A tým 

mužů), v týdnu od 2. dubna (přípravka U11), o víkendu 7. dubna (B tým mužů). 

SK Starý Mateřov děkuje obecnímu úřadu za podporu a spolupráci a všem aktivním členům 

za reprezentaci a přeje hlavně pevné zdraví a štěstí.  
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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.  

XI. ročník Mateřovského memoriálu se konal 11. 9. 2017 a byl spojen s pardubickým 

okrskem, do kterého spadají obce Barchov, Blato, Čepí, Dubany, Jezbořice, Ostřešany, Staré 

Jesenčany, Starý Mateřov a Třebosice. 

Závody se obešly bez vážnějších zranění.  

Výsledky XI. ročníku Mateřovského memoriálu: 

Konečné pořadí 

mužů 

Konečné pořadí  

žen 

Konečné pořadí  

dětí st. 

Konečné pořadí  

dětí ml. 

1. Staré Čívice 1. Jezbořice 1. Dubany 1. Dubany 

2. Dubany 2. Čepí 2. Čepí 2. Starý Mateřov 

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

4. Jezbořice 4. Starý Mateřov   

5. Starý Mateřov    

6. Staré Jesenčany    

26. srpna 2017 naše obec oslavila 790 let výročí od založení. V 11 hodin byly zahájeny 

oslavy u pomníku padlých, následoval průvod obcí s Pernštejnkou k nové stezce pro cyklisty 

do Pardubic, kde byla slavnostně přestřižena páska. Průvod byl ukončen na místním hřišti, 

kde byl ve 13 hodin zahájen 23. ročník regionálních Her bez hranic - sportovní klání mezi 

družstvy 10 okolních obcí.  

Jednu z nejzapeklitějších disciplín připravoval náš sbor. Děkujeme především M. Kramářovi 

a A. Jandovi za její precizní přípravu a zajištění vybavení. 

Plánované akce roku 2018 

- Výroční valná hromada SDH - pátek 19. ledna 2018 od 19 hodin ve Sportklubu na hřišti. 

- sobota 8. září 2018 - XII. ročník Mateřovského memoriálu 

 

SDH Starý Mateřov děkuje všem aktivním členům SDH, dětem za reprezentaci a obecnímu 

úřadu za stálou podporu a dobrou spolupráci. 
 

Obec děkuje všem sportovcům za reprezentaci   

a přeje hodně sportovních úspěchů  v roce 2018!  
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Klidné a požehnané vánoční svátky.  

Pevné zdraví, mnoho splněných přání, životní 

optimismus a dostatek energie po celý rok 2018 Vám 

přejí  

 

zastupitelé OÚ ve Starém Mateřově 
 

 

 

 

 

Plánované akce roku 2018 

Leden   po 01. 01.  v 17 hodin Novoroční ohňostroj 

                        so 27. 01. Sportovní ples (začátek ve 20 hodin v Dubanech) 

Únor/Březen   dětský karneval 

Duben    otevření zrekonstruovaného Obecního domu U Lípy 

    vítání občánků 

                                               pálení čarodějnic 

Květen    5. ročník Májového turnaje v nohejbalu trojic 

       Den matek 

Červen   Mezinárodní den dětí - výlet pro rodiny s dětmi 

Srpen    Mateřovský turnaj v kopané mužů 

Září  so 08. 09. 12. ročník Mateřovského memoriálu (hasiči) 

Říjen    drakiáda 

Listopad   lampionový průvod  

                                               oslava jubilantů 

Prosinec ne 02. 12. rozsvícení vánočního stromečku (1. adventní neděle) 

                                               předvánoční výlet   

 

Organizace školního roku (prázdniny) 

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

Pololetní prázdniny    pá 2. 2. 2018 

Jarní prázdniny (Pardubice)  so 10. 3. - ne 18. 3. 2018 

Velikonoční prázdniny   čt 29. 3. 2018 (pá 30. 3. 2018 státní svátek) 

Letní prázdniny    so 30. 6. - ne 2. 9. 2018 

Začátek školního roku 2018/2019 po 3. 9. 2018 

Podzimní prázdniny    po 29. 10. - út 30. 10. 2018 

Vánoční prázdniny    so 22. 12. 2018 - st 2. 1. 2019 (do školy čt 3. 1. 2019) 
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