VÁNOČNÍ
ZPRAVODAJ
prosinec 2018
OBEC STARÝ MATEŘOV

zrekonstruovaný Obecní dům „U Lípy“

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám nejdříve poděkoval za důvěru v letošních volbách, které si velmi
vážím. Zároveň ještě jednou děkuji zastupitelům za spolupráci ve skončeném volebním
období.
Na jaře jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště na
Spálově, které bylo dětem zpřístupněno na začátku letních prázdnin.
V květnu se podařilo dokončit rekonstrukci Obecního domu „U Lípy“ a v září, po vybavení
kuchyně, byl povolen zkušební provoz.
O prázdninách se provedla rekonstrukce příjezdové cesty do mateřské školy včetně nového
oplocení a vrat. V posledních dnech došlo k pokácení napadených smrků na lesním pozemku
v areálu školky, o jehož převod do majetku obce žádáme Lesy České republiky, s.p.
Napadené smrky musely být vykáceny i na obecním pozemku u rybníka.
Po průtazích s Armádou ČR byla schválena změna č. 1 Územního plánu naší obce, poté nám
Státní pozemkový úřad bezúplatně převedl zahradu za Obecním domem.
Na konci srpna se podařilo využít nabídky zapsaného ústavu Dům klidného stáří Pardubice na
výstavbu domova pro seniory na obecním pozemku vedle fotbalového hřiště. Pozemek je
nadále obecní, ústav má právo stavby na 30 let.
Na podzim byla zhotovena komunikace větev I a část větve III proti fy Tritón, zbytek větve
III bude dokončen po přeložce tlakového potrubí splaškové kanalizace v úseku RD čp. 207 –
214.
V těchto dnech nám byla přiznána dotace na výměnu plynových kotlů ve školce ze Státního
fondu životního prostředí. Po výběrovém řízení je realizace předpokládána o letních
prázdninách.
Závěrem děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do spolupráce při přípravě
společenských akcí.
Do nového roku 2019 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

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 obce
Pavel Sehnoutek
606 660 231 materov@volny.cz
účetní, Czech Point (vidimaci a legalizaci neprovádíme), Evidence obyvatel
Ing. Veronika Sehnoutková 724 186 251 obecmaterov@seznam.cz
IČ: 00274330, ID datové schránky: dx6a5ft, bankovní spojení: 107-675710297/0100

Obecní knihovna
otevřeno od 9. 1. 2019 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)
2

Zastupitelstvo (2018 - 2022):
Pavel Sehnoutek
starosta obce
Kamil Horák
místostarosta obce
Vladimír Pozdník
předseda kontrolního výboru
Aleš Janda, DiS.
předseda finančního výboru
(nahradil Radka Pleskota a Silvii Bradshawovou Trejbalovou, kteří odstoupili)
Ing. Jana Tichá
Ing. Linda Tesařová
Ing. Václav Levinský
Program zasedání zastupitelstva je zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce týden
před jeho konáním. Zápis ze zasedání je po vyhotovení uložen na obecním úřadě.
Náměty a podněty pro zastupitelstvo můžete zasílat na email namety@starymaterov.cz.

Finanční výbor

Kontrolní výbor

předseda: Janda Aleš, Dis.

předseda: Pozdník Vladimír

členové: Jiroutová Andrea, DiS.,
Šotola Petr, Ing. Tichá Jana,
Ing. Volhejn Jan

členové: Horák Lubomír, Janda
Aleš, DiS., Ing. Tesařová Linda,
Ing. Tichá Jana

Poplatky na rok 2019 (splatnost 1. 1. - 31. 3. 2019)
Možnost úhrady: bankovním převodem nejdříve 1. ledna, jako VS uveďte číslo popisné
hotově od 9. 1. na obecním úřadě (středa 17 - 18; v lednu i 10 – 11 hod.)
 poplatek ze psa staršího 3 měsíců 50 Kč, druhý a každý další pes 100 Kč (držitel druhého a
dalšího psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 80 Kč)
- úplné znění viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011;
 poplatek za odvoz domovního odpadu 500 Kč na osobu a rok: a) fyzická osoba s trvalým
pobytem v obci, b) FO, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR
povolen TP na území obce, c) za stavbu, ve které není nikdo hlášen k pobytu. Od poplatku
se NOVĚ OSVOBOZUJÍ DĚTI, KTERÉ NEDOVRŠÍ V DANÉM ROCE 6 LET (tj.
rok narození 2014 a mladší); 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.
1/2018);
 pronájem sálu Obecního domu „U Lípy“: dospělí 500 Kč/os./rok, rodina 700 Kč,
jednorázové vstupné 100 Kč/hodinu;
 pronájem multifunkčního hřiště: dospělí 200 Kč/os./rok, rodina 300 Kč, jednorázové
vstupné 100 Kč/hodinu.
V PŘÍPADĚ NEJASNÉ ČÁSTKY PŘI PLATBĚ BANKOVNÍM PŘEVODEM PIŠTE
PŘEDEM NA OBECMATEROV@SEZNAM.CZ.

Městská hromadná doprava
Příspěvek na seniorpas 400 Kč/osobu starší 70 let s TP v naší obci, po předložení dokladu.
3

Letošní rok byl rokem volebním:
12. – 13. a 26. – 27. ledna 2018 Volba prezidenta republiky
Výsledky 1. kola volby

Výsledky 2. kola volby

Číslo
Příjmení jméno
kandidáta
7
Zeman Miloš

Počet
hlasů
99

9

Drahoš Jiří

95

2

Horáček Michal

44

8

Hilšer Marek

34

3

Fischer Pavel

20

1

Topolánek Mirek

9

4

Hynek Jiří

7

6

Kulhánek Vratislav

2

5

Hannig Petr

0

Celkem platných hlasů

Číslo
Příjmení jméno
kandidáta
9
Drahoš Jiří
7

Počet
hlasů
179

Zeman Miloš

158

Celkem platných hlasů

337

počet voličů: 434, účast: 338, tj. 77,88 %
voličů, neplatný hlas: 1

310

počet voličů: 436, účast: 314, tj. 72,02 % voličů,
neplatné hlasy: 4
5. – 6. října 2018 volby do zastupitelstva obce
Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty
SOUSEDÉ – STARÝ
MATEŘOV
(435 hlasů)

Mateřovské ženy
(603 hlasů)

Sdružení nezávislých kandidátů
(1475 hlasů)

Tichá Jana Ing.

115

Levinský Václav Ing.

95

Sehnoutek Pavel

230

Tesařová Linda Ing.

107

Horák Lubomír

73

Bradshawová Trejbalová
Silvie

220

Jiroutová Andrea DiS.

100

Kratochvílová Jitka Bc.

63

Horák Kamil

204

Kalousová Zuzana Mgr.

81

Zamastil Martin

60

Pozdník Vladimír

196

Moderová Kristýna

75

Mišáková Květuše

32

Pleskot Radek

198

Blahynková Lucie

60

Kůsová Gabriela

27

Janda Aleš DiS.

214

Queisnerová Lada Ing.

59

Walter Emil

55

Volhejn Jan Ing.

213

Horáková Veronika

6

Pozdník Martin

30

počet voličů celkem: 457, účast: 366, tj. 80,09 % voličů, neplatný hlas: 1
pozn. šedě označeni jsou zvolení zastupitelé; Bradshawová Trejbalová Silvie a Pleskot Radek
odstoupili, na uvolněný mandát nastoupil Janda Aleš DiS.
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Třídění odpadu
Kontejnery na tříděný odpad naleznete u obecního úřadu (papír,
plasty, sklo, kovy, použitý rostlinný olej), na Spálově u dětského
hřiště (papír, plasty), v sídlišti Domec (papír, plasty, sklo).
U hasičské zbrojnice je kontejner na oděvy a sběrné místo na elektroodpad (nechávejte
u levých vrat).
Svoz komunálního odpadu: čtvrtek ráno, do 11. 4. 2019 každý týden, poté každý lichý týden
Svoz biologického odpadu: od 18. 4. 2019 každý sudý čtvrtek v brzkých ranních hodinách
(zájemci o hnědé popelnice se hlaste na obecním úřadě)
V jednání je svoz komunálního i biologického odpadu každý týden.

Vítání občánků 2018
V květnu bylo přivítáno 10 nových občánků: Holý
Eduard, Horák Jakub, Charvát Filip, Kalous Jiří, Kraft
Adam, Pace Adrianna Rose, Pavlíčková Evelína, Poříz
Robin, Sádovský Matěj a Žabka Dominik.
Další vítání občánků je plánováno na první polovinu
roku 2019.

Oslava jubilantů
V sobotu 24. listopadu 2018 se konala v sále Obecního domu
„U Lípy“ oslava jubilantů roku 2018.
Oslavy se zúčastnil také nejstarší občan naší obce pan Jaroslav
Savič st.
Gratulujeme letošním jubilantům:
Čapský Josef

Kmoníček Josef

Pospíchal Jiří

Danda Vladimír

Kmoníček Karel

Pospíchalová Marie

Dřízhalová Marie

Kramářová Miluše

Pozdníková Milada

Farkašová Blanka

Krupařová Eliška

Semeráková Stanislava

Fenyk Václav

Kučera Petr

Váchová Miluše

Francová Jaromíra

Langrová Stanislava

Vašíček Vladimír

Havlíčková Květuše

Pětioká Marie

Jeřábek Jaroslav

Polanská Hana

Manželé Shejbalovi oslavili diamantovou svatbu a manželé Butkajovi svatbu zlatou.
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24. ročník regionálních Her bez hranic
V sobotu 25. srpna 2018 hostila sousední obec Barchov již 24. ročník Her bez hranic.
Družstva z osmi sousedních obcí (Barchov, Dřenice, Dubany, Jeníkovice, Jezbořice,
Medlešice, Staré Jesenčany, Starý Mateřov) poměřila síly v šesti netradičních sportovně
vědomostních disciplínách na téma 100 let výročí ČSR.
Naše ženské družstvo podpořil starosta obce a po třetí v řadě zůstal putovní pohár u nás
v Mateřově! Naši obec reprezentovali: Jeřábková Jitka ml., Musilová Jana, Sehnoutek Pavel,
Sehnoutková Denisa a Veronika, Tobišková Lenka.

Hry bez hranic 2018: naše vítězné družstvo

Mateřská škola
internetové stránky: www.starymaterov.cz/skolka/
email: skolka.materov@seznam.cz, tel.: 466 971 030
V tomto školním roce 2017/2018 naše Mateřská škola oslavila krásných 40 let od svého
vzniku, a proto bych si dovolila částečně se zmínit i o její historii.
Budova mateřské školy byla postavena na pozemcích zahrady u přilehlého bývalého statku
Štěpánkových (známé herecké rodiny), ve kterém byl, v 50. letech minulého století, zbudován
útulek pro děti zemědělců. Zhruba po 10 letech útulek zanikl a budova statku přešla do
užívání tehdejšího Jednotného Zemědělského Družstva ve Svítkově. Na podnět obce se začalo
uvažovat o výstavbě mateřské školy a po dvaceti letech byla mateřská škola svépomocně
postavena a 1. 9. 1978 slavnostně otevřena. Budova mateřské školy byla v tehdejší době
nejmodernější stavba v celém okrese a kraji, což se i mediálně vysílalo v Československé
televizi v celostátním vysílání. Tehdejším provozovatelem bylo již zmíněné JZD Svítkov.
První ředitelkou a vynikající pedagožkou se stala paní Marie Pospíchalová (která se mimo
jiné v letošním významném roce dožívá požehnaných 90 let). Svojí láskou k tomuto povolání
proslavila mateřskou školu i v zahraničí, kdy přijížděly návštěvy z tehdejší NDR a Itálie, aby
zde načerpaly zkušenosti a inspiraci pro práci s dětmi.
Během posledních dvaceti let, díky zřizovateli a zastupitelům obce Starý Mateřov, pod
vedením starosty pana Pavla Sehnoutka, byla mateřská škola a její okolí rekonstruováno a
zmodernizováno do dnešní podoby.
Kapacita mateřské školy je v současné době naplněna v počtu 28 dětí. Personál, pod vedením
paní ředitelky Anny Veselé, který se stará o vaše děti, je v tomto obsazení: učitelky slečna Eva
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Kinzelová a paní Veronika Sedliská, kuchařka paní Andrea Hlaváčková a školnice paní
Vladislava Huňáčková. Je to dobrý tým, který se s láskou snaží dávat vašim dětem maximální
péči jak v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti materiálních potřeb.
Vzdělávání dětí probíhá v integrovaných tematických blocích se zaměřením na prožitkové a
situační učení s tím, že vzdělávací nabídka je vždy přizpůsobena aktuální situaci a klade důraz
na dětskou individualitu, spontaneitu a přirozenost. Vzdělávací program je v letošním školním
roce zaměřen na jazykové a komunikační dovednosti dětí.
Mezi aktivity mateřské školy patří tradice a oslavy ve spolupráci se zřizovatelem, jako jsou
např. Svatomartinská besídka, Oslava jubilantů, Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční
besídka, Vítání občánků, Besídka ke Dni Matek, oslava 100. výročí vzniku ČSR.
Mateřská škola pořádá pro děti i různé tematické akce např. „Dušičky“, oslavu Halloweenu,
Mikulášskou nadílku, karneval... Ve spolupráci s rodiči se uskutečnilo v Mš „Předvánoční
tvoření“, které proběhlo v radostné a tvořivé atmosféře. Všem ze srdce za vaše děti děkuji!
Mezi další aktivity patří v Mš pohybový kroužek, který ve svém volném čase pro vaše děti
vykonává paní učitelka Veronika Sedliská. Předškoláci mají možnost hrát na flétničky s paní
ředitelkou a hravou výuku angličtiny pro děti uskutečňuje slečna učitelka Eva Kinzelová.
Mš také spolupracuje s foto studiem, knižními nakladatelstvími, společensko kulturními
zařízeními a se ZŠ Štefánikova.
V novém roce proběhne nová akce, kterou pořádá Mš - Tříkrálový podvečer, spojený s
charitativní sbírkou, ve spolupráci s oblastní Charitou Pardubice, který se bude konat pro
veřejnost dne 4. 1. 2019 od 16 hod. v Obecním domě „U Lípy“, kde každý občan bude moct
přispět finančním darem na charitativní účely.
Na závěr bych chtěla poděkovat zaměstnancům Mš za celoroční práci, kterou vykonávají pro
vaše děti a zároveň i všem, kteří spolupracují s Mš.
Ať vánoční hvězda všem přinese do srdcí lásku, radost a odpuštění!
Ředitelka Mš Anna Veselá

Sportovní klub - oddíl kopané
internetové stránky: sport.starymaterov.cz
SK Starý Mateřov si Vás dovoluje pozvat na sportovní ples, který se
uskuteční v sobotu 26. ledna 2019 od 20 hodin konečně zase doma
v Mateřově, v Obecním domě „U Lípy“.
Rezervace vstupenek u Veroniky Sehnoutkové, skmaterov@seznam.cz.
V létě 2019 nás čeká další z družebních návštěv v německém Kleinmühlingenu.
Mužstvo dospělých „A“ tým (krajská soutěž, Berger - Huck I.B třída skupina A)
sezona 2017/2018: 4. místo se ziskem 49 bodů z 26 zápasů
(13 výher, 4 remízy s vítězstvím na penalty, 2 remízy s prohrou na penalty, 7 proher)
podzim 2018: 10. místo se ziskem 15 bodů ze 13 zápasů
(4 výhry, 3 remízy s prohrou na penalty, 6 proher)
Pohár hejtmana Pardubického kraje 2018/19:
1. kolo Semín - Mateřov 0:4 (0:3)
2. kolo Mateřov – Zámrsk 6:1 (4:0)
3. kolo středa 1. 5. 2019, soupeř se bude losovat
Zimní příprava: únor - březen 2019 (další utkání v jednání)
SO 19. 1. v 17:20 Moravany – Mateřov, hř. UMT Pardubice Hůrka
NE 3. 2. Pardubičky – Mateřov, hř. UMT Pardubice Ohrazenice
SO 16. 2. ve 13:40 Mateřov - Ostřešany, hř. UMT Pardubice Hůrka
NE 3. 3. Srch – Mateřov, hř. UMT Pardubice Ohrazenice
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Mužstvo dospělých „B“ tým (okresní soutěž, TROFEJE.CZ IV. třída - Holicko)
sezona 2017/2018 - 8. místo se ziskem 30 bodů z 22 zápasů (9 výher, 3 remízy, 10 proher),
po reorganizaci soutěže sestup do IV. třídy
podzim 2018 - 3. místo se ziskem 27 bodů z 13 zápasů (9 výher, 4 prohry)
11. 8. již 10. ročník Mateřovského turnaje v kopané - 3. místo, 1. Lány na Důlku, 2. Staré
Čívice, 4. Popkovice
Ženy (Divize žen - skupina C)
sezona 2017/2018 - 5. místo se ziskem 27 bodů z 20 zápasů (8 výher, 3 remízy, 9 proher)
podzim 2018 - 4. místo se ziskem 14 bodů z 10 zápasů (4 výhry, 2 remízy, 4 prohry).
Stará garda (Okresní přebor veteráni)
OP veteráni: 16. 2. hř. UMT Ohrazenice: Mateřov – L.Bohdaneč 1:5, Mateřov – Semín 1:7
14. 4. hř. Řečany nad Labem: Mateřov – Křičeň 1:7, Mateřov – Řečany 1:6
28. 9. hř. Valy: Mateřov – Semín 13:0, Mateřov – Valy 2:4
28. 10. hř. Mateřov: Mateřov – L. Bohdaneč 1:1 PK 3:2, Mateřov – Řečany 0:0 PK 2:3
další kolo: 12. 1. 2019 hř. UMT Ohrazenice v 10:30 Mateřov – Chvaletice a 11:30 Mateřov –
Křičeň
15. 6. turnaj O pohár novohradecké vodárny – 6. místo
23. 6. turnaj v Semíně – 3. místo
Mládež: Starší přípravka U11 – sk. Přeloučsko
TRÉNINKY během zimy: od 8. 1. 2019 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 fotbalových soutěží se rozjedou o víkendu 23. března, mládež o týden později,
v týdnu od 1. dubna.
Nábor nových hráčů a hráček do našich řad probíhá celoročně. Bližší informace na klubovém
emailu skmaterov@seznam.cz.
SK Starý Mateřov děkuje obecnímu úřadu za podporu a spolupráci a všem aktivním členům
za reprezentaci a přeje hlavně pevné zdraví a štěstí.

Sbor dobrovolných hasičů Starý Mateřov
SDH Starý Mateřov má v současné době celkem 53 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 zřízenou výjezdovou jednotku. Členové pravidelně absolvují
povinná školení.
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Dne 26. května 2018 se zástupci našeho sboru zúčastnili oslavy 150. výročí založení Jednoty kominíků
v Praze. Oslavy probíhaly kromě pražské Kampy i v prostorách katedrály sv. Víta, kde byla sloužena
mše svatá ke cti sv. Floriana, patrona kominíků. Součástí akce byl průvod Prahou za doprovodu
historických vozidel a dechové kapely.

XII. ročník Mateřovského memoriálu se konal 8. 9. 2018. V tomto roce byla účast družstev
z okolních vsí slabší, závodů se zúčastnilo celkem 7 družstev, zato si všichni přítomní závody užili.
Běžná pravidla byla totiž pozměněna a všechna družstva plnila útok podle dětských pravidel.
Výsledky XII. ročníku Mateřovského memoriálu:
Konečné pořadí
mužů
1. Starý Mateřov
2. Čepí

Konečné pořadí žen
1. Starý Mateřov
2. Čepí

Konečné pořadí dětí
st.
1. Čepí
2. Blato

Konečné pořadí dětí
ml.
1. Čepí

V sobotu 22. září 2018 jsme Vás pozvali k pomníku padlých, kde proběhla společná oslava 100.
výročí založení Československa.
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Program
1. Uctění památky padlých v I. a II. sv. válce.
2. Vystoupení dětí z mateřské školy.
3. Proslov starosty SDH.
4. Předání ocenění obyvatelům naší obce a zasloužilým členům SDH.
5. Průvod na trojmezí obcí St. Mateřov, Dubany a Třebosice, kde byly vysazeny lípy starostů obcí,
hrála kapela Pernštejnka a bylo připraveno občerstvení pro přítomné.
6. Od 20 hod. se konala první zábava v našem nově zrekonstruovaném Obecním domě „U Lípy“.

Nejen pro tuto slavnostní akci byly zakoupeny některým členům našeho sboru vycházkové uniformy.
Plánované akce roku 2019
- Výroční valná hromada SDH - pátek 18. ledna 2019 od 19 hodin ve Sportklubu na hřišti.
- hasičský bál - sobota 16. února 2019 od 20 hodin v Obecním domě „U Lípy“
- sobota 14. září 2019 - XIII. ročník Mateřovského memoriálu
SDH Starý Mateřov děkuje všem aktivním členům SDH a obecnímu úřadu za stálou podporu a dobrou
spolupráci.
Pozvánka
Jsme moc rádi, že Vás můžeme po sedmi letech opět pozvat na HASIČSKÝ BÁL, který se bude
konat v sobotu 16. února 2019 od 20 hodin v Obecním domě „U Lípy“. K tanci a poslechu nám
zahraje kapela Rellax.
Rezervace vstupenek je možná u Lenky Tobiškové, e-mail: L.Hunackova@seznam.cz, tel. 604944087.

Obec děkuje všem sportovcům za reprezentaci
a přeje hodně sportovních úspěchů v roce 2019!
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neděle 23. 12. 2018
pondělí 24. 12. 2018
ú t e r ý/ s t ř e d a
25. – 26. 12. 2018
čtvrtek 27. 12. 2018
pátek 28. 12. 2018
sobota 29. 12. 2018
neděle 30. 12. 2018
pondělí 31. 12. 2018
úterý 1. 1. 2019
středa 2. 1. 2019

Prodejna
smíšeného zboží

Obecní dům „U Lípy“

8:00 – 18:00
8:00 – 16:00

11:00 – 22:00
zavřeno

zavřeno

zavřeno

8:00 – 18:30
8:00 – 18:30
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 16:00
zavřeno
8:00 – 18:30

11:00 - 22:00
11:00 - 23:00
11:00 - 23:00
11:00 - 22:00
19:00 - ???
zavřeno
11:00 – 22:00

Nejbližší plánované společenské akce 2019
Leden
Únor

út 01. 01.
so 26. 01.
so 16. 02.

v 17 hodin Novoroční ohňostroj (před obecním úřadem)
Sportovní ples (začátek ve 20 hodin v Obecním domě „U Lípy“)
Hasičský bál (začátek ve 20 hodin v Obecním domě „U Lípy“)

O dalších akcích budete průběžně informováni na webových stránkách obce a v obecních
vitrínách.
Organizace školního roku (prázdniny)
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny (Pardubice)
Velikonoční prázdniny
Letní prázdniny
Začátek školního roku 2019/2020
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny

so 22. 12. 2018 - st 2. 1. 2019 (do školy čt 3. 1. 2019)
pá 1. 2. 2019
so 2. 2. - ne 10. 2. 2019
čt 18. 4. 2019 (pá 19. 4. 2019 státní svátek)
so 29. 6. - ne 1. 9. 2019
po 2. 9. 2019
út 29. 10. - st 30. 10. 2019 (po 28. 10. státní svátek)
so 21. 12. 2019 - ne 5. 1. 2020 (do školy po 6. 1. 2020)

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

Vánoční zpravodaj Obecního úřadu Starý Mateřov; Datum vydání: 21. prosince 2018
Foto: archiv, obrázky: zdroj www
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