VÁNOČNÍ
ZPRAVODAJ
prosinec 2019
OBEC STARÝ MATEŘOV

Základní informace
internetové stránky: www.starymaterov.cz (v Aktualitách lze zadat
svoji emailovou adresu = budete informováni o všem aktuálním)
Úřední dny - středa od 17 do 18 hodin, jinak po předchozí domluvě
starosta obce
Pavel Sehnoutek
606 660 231 materov@volny.cz
místostarosta obce
Kamil Horák
605 562 594
účetní, Czech Point (vidimaci a legalizaci neprovádíme), evidence obyvatel (hlášení
k trvalému pobytu) Ing. Veronika Sehnoutková 724 186 251 obecmaterov@seznam.cz
IČ: 00274330, ID datové schránky: dx6a5ft, bankovní spojení: 107-675710297/0100

Zastupitelstvo obce (2018 - 2022):
Pavel Sehnoutek
starosta obce
Kamil Horák
místostarosta obce
Vladimír Pozdník
předseda kontrolního výboru
Ing. Jana Tichá
předsedkyně finančního výboru
Ing. Linda Tesařová
Ing. Václav Levinský
Od 1. 6. 2019 je zastupitelstvo obce 6členné (po čtyřech rezignacích).
Program zasedání zastupitelstva je zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce týden
před jeho konáním. Zápis ze zasedání je po vyhotovení zveřejněn na webu obce a uložen
na obecním úřadě.
Náměty a podněty pro zastupitelstvo můžete zasílat na email namety@starymaterov.cz.

Finanční výbor

Kontrolní výbor

členové: Jiroutová Andrea, DiS.
Volhejn Jan Ing.

členové: Horák Lubomír
Tesařová Linda Ing.

Letošní rok byl, i následující roky, budou volební:
květen 2019
podzim 2020
podzim 2021
podzim 2022

volby do Evropského parlamentu, účast v naší obci 32,51 %
volby do zastupitelstva kraje
volby do Poslanecké sněmovny
volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu

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)

Školní autobus
Od září 2019 do obce zajíždí autobus linky 650605 Arriva, plánovaný odjezd v 7:18 hodin
z Mateřova do Pardubic.
Od 6. ledna 2020 přibude nový školní spoj linky MHD č. 24, plánovaný odjezd v 7:00 hodin
z Mateřova (začíná v 6:56 v Čepí).
Kolem 7. hodiny ranní tak pojedou do Pardubic tři školní autobusy.
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Poplatky na rok 2020 (splatnost 1. 1. - 31. 3. 2020)
Možnost úhrady: bankovním převodem nejdříve 1. ledna, jako VS uveďte číslo popisné,
do poznámky hrazené poplatky; hotově na obecním úřadě (středa 17 – 18 hod.; v lednu
i 10 - 11 hod.)
• poplatek za komunální odpady z důvodu nárůstu nákladů na odpady NOVĚ 600 Kč na rok:
a) fyzická osoba přihlášená v obci, b) za rodinný dům, byt, ve kterých není nikdo
přihlášen. Od poplatku se nad rámec zákona OSVOBOZUJÍ DĚTI NAR. 2015 - 2020;
poplatníci, kteří se celoročně zdržují mimo území obce; poplatník za dům ve svém
vlastnictví, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba (úplné znění viz Obecně
závazná vyhláška č. 1/2019);
• poplatek ze psa staršího 3 měsíců 50 Kč, druhý a každý další pes téhož držitele 100 Kč
(držitel druhého a každého dalšího psa, kterým je osoba starší 65 let 80 Kč) - úplné znění
viz Obecně závazná vyhláška č. 2/2019;
• pronájem sálu Obecního domu U Lípy: dospělí 500 Kč/osobu, rodina 700 Kč, jednorázové
vstupné 100 Kč/hodinu;
• pronájem multifunkčního hřiště: dospělí 200 Kč/osobu, rodina 300 Kč, jednorázové
vstupné 100 Kč/hodinu.
V PŘÍPADĚ NEJASNÉ ČÁSTKY PŘI PLATBĚ BANKOVNÍM PŘEVODEM PIŠTE
PŘEDEM NA OBECMATEROV@SEZNAM.CZ.
V roce 2019 obec na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybrala 320 tisíc Kč, od EKO-KOMu
za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů dostala 116 tisíc Kč a svozovým
společnostem zaplatila 972 tisíc Kč. Zastupitelstvo obce vydalo aktualizovanou obecně
závaznou vyhlášku, kterou zvyšuje poplatek na rok 2020 o 100 Kč, na 600 Kč/osobu. Dále
zvažuje změny, které povedou k vyšší motivaci třídit odpad a snižovat počet „drahých“ tun
komunálního odpadu „v černých popelnicích“.

Třídění odpadu
Z důvodu zdražování a nárůstu netříděného odpadu dochází ke
zvýšení poplatku za odpady. V obci máme tři stanoviště s
kontejnery na tříděný odpad, jejich využíváním omezíme nárůst
drahého, směsného komunálního odpadu. Začněme proto každý u
sebe a při vyhazování odpadků do koše se zamysleme, zda nepatří do barevného kontejneru.
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: každý čtvrtek ráno.
Svoz biologického odpadu: od 16. 4. 2020 každý sudý čtvrtek ráno.
Svoz použitého rostlinného oleje od 16. 4. 2020 spolu s bio odpadem. Pet lahve se budou
umísťovat na víko hnědé popelnice.
Na jaře a na podzim se tradičně uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
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Ukliďme Česko
7. dubna 2019 v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko se úklidové akce zúčastnilo 40
dospělých a 20 dětí ze Starého Mateřova. Uklidili jsme široké okolí Starého Mateřova,
celkem se sesbíralo asi 900 kg odpadu, včetně různých kuriozit např. utržené sluchátko.
Děkujeme všem zúčastněným.

Vítání občánků a oslava jubilantů
V sobotu 23. listopadu bylo v prostorách mateřské školy přivítáno 19 nových občánků (z toho
se dva omluvili):
Bednářová Nikola, Ciencialová Evelína, Čermák
Eduard, Hakenová Anna, Holek Jakub, Chepa Nika,
Javorská Anna, Komárková Gabriela, Kučera Adam,
Lokoč Štěpán, Nešetřil Nikolas, Queisner Vojtěch,
Ročeň Adam, Skučková Nela, Vaňourková Laura,
Vašíček Adam, Vetešník Max, Vrbjar Jakub,
Zikušková Adéla.
Večer se konala v sále Obecního domu U Lípy oslava jubilantů roku 2019, zváni jsou také
všichni občané starší 90 let a manželé, kteří slaví významné výročí svatby.
Gratulujeme všem jubilantům:
Bališ Zdeněk

Jägrmann Jaroslav

Rabensteinová Květoslava

Čapská Miloslava

Jelínková Irena

Savič Jaroslav st.

Drlík Dušan

Komárek Karel

Šimon Vladimír

Drlíková Helena

Komárek Václav

Šotola Petr

Farkaš Josef

Kramářová Miluše

Vamberová Iveta

Fenyková Jana

Krtička Jaroslav

Franc Bohuslav

Kučerová Mária

Vašíčková Anna
Zamastil František

Francová Věra

Kučerová Marie

Zamastilová Jitka

Gregušová Vendulka

Němec Miloš

Žabka Karel

Manželé Fenykovi oslavili diamantovou svatbu a manželé Morávkovi svatbu zlatou.

25. ročník regionálních Her bez hranic
V sobotu 24. srpna 2019 hostila další ročník Her bez hranic obec Jezbořice.
Družstva z desíti sousedních obcí (Barchov, Dřenice, Dubany, Jeníkovice, Jezbořice,
Medlešice, Rozhovice, Staré Jesenčany, Starý Mateřov, Třebosice) poměřila síly tradičně
v šesti netradičních sportovně vědomostních disciplínách, tentokrát v duchu sametové
revoluce. Naši obec reprezentovali: Hloušek Martin, Hruška Martin, Jandová Kristýna,
Jeřábková Jitka ml., Sehnoutková Denisa, Zach Tomáš.
V létě roku 2020 se bude 26. ročník konat v obci Třebosice.
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Mateřská škola
Hurá do Mateřské školy v Mateřově – nový školní rok zahájila nově jmenovaná ředitelka
mateřské školy Mgr. Monika Morávková.
Během letních prázdnin v mateřské škole proběhla výměna zdroje tepla. Tento projekt byl
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životního prostředí, které zajistil zřizovatel – Obec Starý Mateřov.
Od 2. 9. 2019 byla mateřská škola otevřena pro 28 dětí, 14 dívek a 14 chlapců ve věků 3 – 6
let, čímž došlo k naplnění kapacity této mateřské školy.
Personální obsazení mateřské školy: Mgr. Monika Morávková – ředitelka, Eva Kinzelová,
DiS. – učitelka, Veronika Sedliská – učitelka, Lucie Němcová – asistentka pedagoga, dobroty
vaří a připravuje kuchařka Andrea Hlaváčková a její pravá ruka Eva Šimonová, o čistotu
a pořádek se stará Vladislava Huňáčková.
Předškolní vzdělávání je zaměřeno na lidové tradice a zvyky. Vzdělávání probíhá na základě
třídního vzdělávacího programu „Do školy za zvířátky“. Celý školní rok provází děti plyšový
pejsek Brok. Vzdělávání je zaměřeno na všestranný rozvoj dětí, které vychází z našeho
nového záměru:
„Být zdravý jako rybka v mateřovském rybníce,
být moudrý jako vrba u mateřovského rybníka,
mít srdce pro každého jako mateřovské lípy,
být užitečný jako mateřovská zvonička,
chránit přírodu jako mateřovská obůrka.“
V tomto školním roce jsme se zaměřili na pestrý jídelníček. Došlo ke změně dodavatelů
potravin s důrazem na zdravou stravu a tradiční recepturu. Byla navázána spolupráce
s Pekárnou Dymák z Heřmanova Městce, s Velkoobchodem ovoce a zelenina Pardubice
zastoupená Petrem Mudrochem, s Řeznictvím u Franty - Petr Matýs ze Starého Mateřova a se
společností Vespo s.r.o., Medlešice, dodavatelem trvanlivých surovin. Děti si pravidelně
pochutnávají na obložených zeleninových a ovocných mísách.
V září 2019 mateřská škola podnikla s dětmi výpravu za lesními skřítky do lesa na Podhůru
u Chrudimi. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých věcí o lese a o životě v něm. V podzimním
období jsme si s dětmi v mateřské škole na školní zahradě upekli tradiční brambory v popelu.
V říjnu 2019 pak mateřská škola navázala spolupráci s Policií ČR – děti byly zábavnou
formou seznámeny s bezpečnostními pravidly silničního provozu, pohybu po městě, apod.
Podzimní období bylo ukončeno netradiční Čertovskou dílnou pro rodiče a děti. Čas adventu
jsme trávili přípravou na Vánoce a výletem do Pardubic na výstavu vánočních tradic –
Mázhaus Pardubice. Děti byly z výletu nadšeny.
Konec kalendářního roku vyvrcholil v mateřské škole dne 19. 12. 2019 netradiční vánoční
besídkou na téma „Tichá noc“.
Po Novém roce 6. 1. 2020 uspořádá mateřská škola pro občany Starého Mateřova vystoupení
formou Tříkrálového zpívání u obecního vánočního stromku.
Po Novém roce se děti v mateřské škole těší na nadstandardní aktivity a to plavecký
a lyžařský výcvik.
Za sebe i celý kolektiv mateřské školy ve Starém Mateřově Vám přeji příjemné prožití
vánočních svátků, klidný závěr roku a do nového roku 2020 hodně zdraví a štěstí.
Mgr. Monika Morávková
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Sbor dobrovolných hasičů Starý Mateřov
Náš sbor má celkem 57 členů.
V pátek 24. ledna 2020 od 19 hodin se v hospodě na hřišti uskuteční Výroční valná hromada
SDH s volbou nového výboru pro funkční období 2020 – 2024. Nyní výbor 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
Během roku absolvují členové výjezdové jednotky povinná školení.
XIII. ročník Mateřovského memoriálu se konal v sobotu 7. 9. 2019. I přes nepřízeň počasí
se zúčastnilo 11 družstev:
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Konečné pořadí
mužů
1. Čepí
2. Starý Mateřov
3. Jezbořice
4. Staré Jesenčany

Konečné pořadí žen Konečné pořadí dětí Konečné pořadí dětí
st.
ml.
1. Starý Mateřov
1. Čepí
1. Čepí
2. Staré Jesenčany
2. Klešice
3. Jezbořice
4. Klešice

V průběhu roku se družstvo mužů zúčastnilo závodů v Čepí, Starých Jesenčanech a nočních
hasičských závodů v Jezbořicích.
XIV. ročník Mateřovského memoriálu je naplánován na sobotu 12. září 2020.

SDH St. Mateřov děkuje všem aktivním členům
SDH, bez kterých by se činnost sboru neobešla, za
dobrou spolupráci okolním sborům a obecnímu
úřadu za finanční podporu.
V roce 2021 oslaví náš sbor již 100. výročí od svého založení.
Pozvánka
V sobotu 15. února 2020 od 20 hodin Vás zveme do sálu Obecního domu U Lípy na
HASIČSKÝ BÁL. K tanci a poslechu zahraje kapela smartBand.
Rezervace vstupenek je možná u Lenky Tobiškové na tel. 604 944 087.
7

Sportovní klub – oddíl kopané
internetové stránky: sport.starymaterov.cz
SK Starý Mateřov si Vás dovoluje pozvat na sportovní ples, který se
uskuteční v sobotu 25. ledna 2020 od 20 hodin v Obecním domě U Lípy.
Rezervace vstupenek u Veroniky Sehnoutkové, skmaterov@seznam.cz.
V červnu 2019 jsme opět po 4 letech navštívili družební Kleinmühlingen, se kterým držíme
přátelství od roku 1985.

Mužstvo dospělých „A“ tým (Pernštejn okresní přebor mužů)
sezona 2018/2019: 13. místo, sestup z krajské I. B třídy (druhým sestupujícím Sruby)
podzim 2019: 1. místo se ziskem 31 bodů ze 13 zápasů (10 výher, 1 remíza, 2 prohry)
letní příprava 2019: 1. místo na turnaji v Dražkovicích (nejlepší střelec turnaje T. Fenyk)
a 2. místo na 11. ročníku domácího turnaje (nejlepším střelcem turnaje D. Jonáš)
zimní příprava: neděle 1. 3. 2020 v 18:00 Srch – Mateřov, hř. UMT Pardubice Ohrazenice
Mužstvo dospělých „B“ tým (okresní soutěž, Trofeje.cz IV. třída – Přeloučsko)
sezona 2018/2019: 1. místo, odmítnut postup do III. třídy
podzim 2019: 14. místo se ziskem 13 bodů z 15 zápasů (3 výhry, 4 remízy, 8 proher)
Ženy (Divize C ženy Čechy)
sezona 2018/2019: 1. místo, odmítnuta účast v baráži o postup do ČFLŽ
podzim 2019: 1. místo se ziskem 19 bodů z 10 zápasů (6 výher, 1 remíza, 3 prohry)
Stará garda (Porter okresní přebor – veteráni nad 40 let)
sezona 2018/19: 12. 1. 2019 Mateřov – Chvaletice 1:3, Mateřov – Křičeň 0:2, nejlepší střelec
soutěže L. Hamerský
29. 6. turnaj v Semíně – 3. místo
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sezona 2019/20: 6. 9. Mateřov – Valy 4:3, Mateřov - Křičeň 0:1, Mateřov - Semín „A“ 1:4
20. 9. Mateřov – Řečany 2:4, Mateřov - Semín „B“ 10:2
4. 1. 2020 Gentlemans CUP, sportovní hala Třebeš
OP veteráni: 12. 1. 2020 hř. UMT Pardubice Ohrazenice v 10:00 Semín „B“ – Mateřov,
11:30 Mateřov – Semín A, 12:15 Mateřov – Křičeň
3. 4. hř. Valy (časy budou upřesněny) Mateřov – Řečany n/L a Mateřov – Valy
Mladší žáci (okresní soutěž, Hotel Trim sk. Přeloučsko)
TRÉNINKY během zimy: od 7. 1. 2020 každé úterý 17:30 – 18:30 hodin v tělocvičně
v Cholticích. Sraz na hřišti v Mateřově v 16:55 hodin.
Jarní části fotbalových soutěží se rozjedou již o víkendu 7. – 8. března (ženy), mládež
v týdnu od 16. března a muži o víkendu 21. – 22. března 2020.
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.

Představuje se spolek Pro Mateřov, z. s.
Spolek Pro Mateřov byl jako zapsaný spolek založen v létě tohoto roku jako nezisková
organizace,
jehož
hlavním
posláním
je
podpora
a
rozvoj
kulturního
a společenského života v naší obci, pořádání divadelní představení. Spolek se rovněž angažuje
ve sportovních či ekologických aktivitách, úzce spolupracuje s obecním úřadem a dalšími
subjekty například v rámci správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy sportu,
kultury, přírody a ekologie.
V současné době má spolek 22 členů. Tento počet, jak doufáme, není konečný a velmi se
těšíme na další páry nadšených rukou, které nám pomohou v rozvoji společenských aktivit
v rámci obce. Pokud máte chuť a chcete s námi spolupracovati třeba i na neformální úrovni,
neváhejte nás kontaktovat.
Předsedou spolku je pan Ing. Pavel Smeták
Místopředsedou pan Lubomír Horák
Najdete nás také na webových stránkách: www.promaterov.cz
Případně nás můžete kontaktovat emailem na: spolek@promaterov.cz
Naše aktivity rovněž prezentujeme na sociálních sítích Facebook a Instagram na profilu
Občané obce Starý Mateřov, který se zaměřuje na vše důležité ze samosprávy a kulturněspolečenského života v naší obci.
Aktivity spolku v letošním roce:
Založení divadelního ansámblu
Skupina nadšenců se v letošním roce pokusila navázat na bohatou tradici mateřovského
ochotnického divadla. Na jaře sehrála pohádku Princezna ze mlejna pro místní děti na
karnevalu. V jejich upravené verzi si Jindřich hledal pěkné mateřovské děvče a Knížepán
popíjel Staromáteřovské bílé z jižních svahů u hřiště. Navázali tak na každoroční produkci
karnevalových pohádek z let minulých, které zprostředkovali místním (dnes již odrostlým)
dětem perly v podobě Mrazíka, S čerty nejsou žerty a další pohádky. Pro velký úspěch měli
amatérští herci možnost představení zopakovat v sousedním Čepí. Na první pokus navázali
ochotníci hrou České nebe z dílny Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Tento kultovní kus
sehráli s obrovskou chutí, která bohatě kompenzovala herecký amaterismus, k oslavě 30.
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výročí sametové revoluce. Za ochotníky bychom radí poděkovali všem, kteří se projektů
zúčastnili, podporovali naše snažení, zapůjčili nám vybavení a pomohli s organizací.
V neposlední řadě děkujeme divákům za vytvoření skvělé atmosféry na všech představeních.
Přejeme Vám krásné svátky a těšíme se na další divadelní zážitky v roce 2020. PS: Dáváme
na vědomí, že mezi sebe velerádi přijmeme další příznivce ochotnického divadla.

Akce pro děti ve znamení pospolitosti a zábavy.
Dětský karneval, Čarodějnice, Den dětí a Halloween – čtyři velké akce pro naše nejmenší,
čtyři velké akce, při kterých se my, dospělí, stáváme opět dětmi, strojíme se do převleků,
a vytváříme vzrušující zážitky pro „místní potěr“.
Kalendář akcí pro děti začal po masopustu – Karnevalovou zábavou.
Vedle dětských soutěží a diskotéky se děti přenesly do světa pohádkových bytostí,
prostřednictvím pohádky Princezna ze mlejna, kterou pro ně připravili divadelníci ze
vznikajícího Spolku Pro Mateřov.
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Předvečer prvního máje patřil již tradičně Čarodějnicím. Slétly se i letos ze všech koutů naší
vísky a vtáhly děti do soutěží a her, napekly a navařily pohoštění. Slet byl zakončen i velkou
ohnivou vatrou.
Ke dni dětí postavili mateřovští dospěláci cestu za pirátským pokladem. Děti, ti nejmenší
spolu s rodiči, prošly Pirátskou stezkou, na jejímž konci čekal tajemný duch Jacka Sparrowa.
Ten se s dětmi podělil o svůj sladký poklad. Dokonce se na nás usmálo i sluníčko a tak jsme
mohli brázdit vlny oceánu, tedy vodní hladinu místního rybníka. Před startem na pirátskou
stezku se vyráběly čepice a pásky přes oči a na posilnění zdobené perníčky.
Čtyřlístek akcí vyvrcholil začátkem listopadu, v době kdy se stírá hranice mezi světy živých
a mrtvých. O halloweenském sabatu nás navštívili zombie. Děti s doprovodem rodičů
provedla Zombice z naší vesnice stezkou odvahy. Cestou se potkali s jeptiškou, zombie
hostinou, mrtvým mnichem a řadou dalších příšer. Do hodovní síně byli návštěvníci sabatu
uvedeni novomanželi, kteří je pohostili luxusními dobrotami přinesenými z mnohých
mateřovských domácností.
No řekněte, není příjemné zastavit se a vrátit čas. Stát se opět malým dítkem. Zapomenout na
to kdo je kdo, zahodit všechny sváry a společně se bavit. Vytvořit pro děti nezapomenutelnou
atmosféru a spoustu zážitkům, které je jednou, až budou dospělí a rozprchnou se po světě,
opět přilákají domů do Starého Mateřova.
Děkuji moc všem kreativcům, pomocníkům, pekařům, organizátorům a ostatním „krásným
bláznům“, bez jejichž pomocných rukou by mateřovské akce pro děti nemohli vzniknout .
Těším se na příští rok 2020 jaké nápady a výzvy přijdou a jak se nám podaří jako vesnice
táhnout za jeden provaz, abychom rozzářili ta bezelstná dětské očička.
Jana Tichá, zastupitelka obce
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Mateřovské posvícení
Letos již po třetí jsme se opět sešli u příležitosti oslavy posvícení v naší obci u křížku, kde
krátkou modlitbu za naše občany přednesl arciděkan Mgr. Antonín Forbelský. Následující
setkání občanů přineslo ducha pospolitosti a porozumění mezi generacemi stejně jako mezi
novým a starým. Těšíme se na další podobná setkání.

Soutěž v pečení svatomartinské husy
Již třetím rokem na svátek svatého Martina proběhla soutěž o Řád Mateřovské vařečky
v pečení martinských hus. Soutěž spočívá v upečení této tradiční české pochoutky dle
vlastního receptu a předložení vzorku odborné porotě, která je složena ze všech přítomných
Martinů. Při posuzování není důležitá pouze chuť, ale i vizuální vzhled a doba přípravy. Letos
se do soutěže přihlásilo 11 vzorků. Vítězem se stala speciálně nadívaná husička rodiny
Horákových, pečená 8h 27 minut. Horákovým byl tak na jeden rok propůjčen řád v podobě
vařečky. Přestože počet soutěžících rok od roku pomalu roste a akce je otevřena pro všechny
máteřováky, stále je tato nová tradice spíše komorním setkáním. Doufáme, že příští ročník
bude seznam soutěžících mnohem delší.

Tradiční vánoční tvoření.
Poslední listopadová neděle patřila vánočnímu tvoření. Obecní sál se zaplnil malými
a velkými šikuly, kteří si přišli vyrobit novou výzdobu do nastávajícího adventu.
S atmosférou plnou koled a vůně prvního cukroví vznikaly už tradiční adventní věnce.
Především pro děti pak byly připraveny dílničky, kde si vytvářely třpytivé ozdůbky na
stromeček, skleněné svícínky, drátěné zápichy, jmenovky na dárečky i papírové vločky do
oken.
Zájezd do Východočeského divadla
Hola, hola, divadlo volá… Spolek Pro Mateřov ve spolupráci s obcí Starý Mateřov uspořádal
začátkem října pro své občany zájezd do Východočeského divadla v Pardubicích. Společně
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jsme zhlédli brilantní Komedii roku a Komedii diváků 2018 vyhlášenou na 19. ročníku
GRAND Festivalu smíchu: „Z postele do postele“ (Alan Ayckbourn). Před samotným
divadlem jsme zamířili do restaurace v Pardubicích, kde jsme příjemně poseděli nad dobrým
vínkem, pivem a společně povečeřeli. . Na chvíli jsme se mohli zastavit v dnešní uspěchané
době a vychutnat si společně chvíle pohody. V následujícím roce 2020 určitě neusneme na
vavřínech a jsme připraveni dále podnikat výlety za kulturou.

V příštím roce bychom naše tradiční aktivity rádi rozšířili i o další akce. Přemýšlíme
například o příměstském táboře, masopustu, posvícenské veselici a podobných setkáních
všech občanů obce v rámci celého roku. Stejně tak jsme otevřeni i dalším námětům.

Ohlédnutí opozice
Vážení spoluobčané,
je za námi další rok života v naší obci, našem domově. Za tento rok jsme zjistili, že politické
soužití je složitější a bolestivější, než jsme čekali. Nikdo učený z nebe nespadl, a tak ani nám
se nevyhnul čas učení a prvních chyb. Vědomi si svých slibů a ideálů, jsme se naučili
pracovat se zákony, procesy a pravidly, abychom byli schopni svým závazkům dostát.
I když žijeme, podle všeobecného přesvědčení, v právním státě, soustředění „zákonodárné“
a výkonné moci v rámci obce do rukou jedné osoby je velmi obtížnou překážkou pro naplnění
úlohy zastupitele, jako osoby spoluzodpovědné za fungování obce. Někteří se této situace
zalekli či nechtěli otevřeně diskutovat o jednotlivých kauzách, v některých případech
překračující zákonnou úpravu či schválená usnesení zastupitelstva obce, a svůj mandát
přenechali dalším kandidátům. Přesto všechno se nám podařilo, alespoň z části, narovnat
rámec rozhodování v rámci obce odebráním pravomoci starostovi obce v oblasti schvalování
rozpočtových opatření a výrazným snížením výše finančních prostředků schvalovaných pouze
jeho osobou. Stejně tak jsme prosadili zajištění přístupu k informacím všem zastupitelům
a členům výborů a podpořili tak zdravou funkci obce.
Po velkých diskusích se povedlo mimosoudně narovnat vztahy se zhotoviteli komunikace
Větev I a III stejně jako i s BW stavitelstvím zajišťujícím rekonstrukci obecního domu
U Lípy. Obě tyto kauzy byly provázeny překračováním pravomocí a nedodržováním usnesení
zastupitelstva obce ze strany vedení obce a znamenaly výrazné překročení plánovaných
rozpočtů. Nehospodárnému nakládání s finančními prostředky a soustředění se aktivity
podnikatelské sféry se nám však vzhledem rozložení politických mandátů nepodařilo zabránit.
Proto stejně tak v dnešní době nejsme schopni účelně čelit černým stavbám v našem katastru
jak na soukromých tak i na obecních pozemcích. Rovněž oblast územního plánování je velmi
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pokřivena vidinou maximální zástavby pozemků s prospěchem jednotlivých podnikatelských
subjektů. Aktivity spojené s rozšiřováním zástavby nijak nezohledňují související požadavky
na infrastrukturu a občanskou vybavenost nutnou pro běžné fungování obce. I zde došlo
k odejmutí mandátu osoby odpovědné za územní plánování starostovi obce. Bohužel zřejmě
ani tato skutečnost neodvrátí další výstavbu více než dvou stovek rodinných domů v katastru
obce.
Jsou zde i pozitivní aspekty dění v obci. Podařilo se včas zajistit výběrové řízení na ředitelku
mateřské školy. Nová paní ředitelka Morávková se velmi aktivně pustila do nastavování
standardů fungování mateřské školy. Prodloužila provozní dobu školky, dojednala spolupráci
s mateřskou školkou v Čepí v období letních prázdnin, čímž zkrátila období nedostupnosti
této služby mladým rodinám a nastavila vzdělávání dětí podle současných požadavků. Přes to
všechno se zatím nedařilo napravit zanedbání budovy MŠ a dopady tendenčního způsobu
hospodaření předcházejícího vedení, míněno tím i osobu zastupující zřizovatele.
Od 1. 1. 2020 je zajištěn další ranní spoj MHD, na jehož úhradě se spolupodílí i sousední obec
Čepí. Tato skutečnost je jen důkazem nového, odpovědného přístupu k potřebám občanů a to
i z pohledu jednotlivých výborů.
Jsou zde ale i okamžiky, kdy jsme schopni diskutovat a následně pracovat na projektech
společně s ostatními zastupiteli. Jsme si vědomi, že každý má jiný pohled na věci, tak jak
nabíral životní zkušenosti. Stejně tak má i talent či schopnosti zastat různé oblasti v rámci
fungování obce. Společně se podařilo znovu otevřít Obecní dům U Lípy, realizovat nové kotle
v mateřské škole stejně jako na obecním úřadě. Proběhlo rovněž několik úspěšných akcí
v oblasti kulturního a společenského vyžití, na kterých spolupracovali členové spolku Pro
Mateřov z. s. s občany z jiných zájmových skupin anebo s obyvateli, kteří nezištně přiložili
ruku k dílu. Tyto okamžiky nás velmi těší a naplňují optimismem do budoucna.
Závěrem Vám všem chceme popřát klidné prožití svátků Vánočních a hodně zdraví
v nadcházejícím roce 2020.
Vaši opoziční zastupitelé

N ejb ližší p lá n o v a né sp o lečen sk é a k ce 2 0 2 0
Leden

st 01. 01.
po 06. 01.
so 25. 01.

v 17 hodin Novoroční ohňostroj (před hasičskou zbrojnicí)
v 15 hodin Tříkrálové zpívání (děti z MŠ, před obecním úřadem)
Sportovní ples (začátek ve 20 hodin v Obecním domě U Lípy)

Únor

so 15. 02.
so 29. 02.

Hasičský bál (začátek ve 20 hodin v Obecním domě U Lípy)
Pohádka + dětský karneval (Obecní dům U Lípy)

Březen

so 21. 03.

Taneční soutěž (Obecní dům U Lípy)

Taneční zábavy v Obecním domě U Lípy: sobota 11. 1., 22. 2., 7. 3., 18. 4., 30. 5. 2020.
O dalších akcích budete průběžně informováni na webových stránkách obce a v obecních
vitrínách.
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Od 6. ledna 2020 přibude nový školní spoj linky MHD č. 24, plánovaný odjezd v 7:00 hodin
z Mateřova do Pardubic (spoj začíná v 6:56 v Čepí).
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O tev íra cí d o b a n a p řelo m u let 2 0 1 9 /2 0 20
P r o d e jn a
s míš e n é h o z b o ž í

O b e c n í d ů m U L íp y

p o n d ě lí 2 3 . 1 2 . 2 0 1 9

7 :0 0 – 1 8 :3 0

zavřeno

út erý 24. 12. 201 9

7 :0 0 – 1 6 :0 0

zavřeno

s t ř e d a /č t v r t e k
25. – 26. 12. 2019

zavřeno

zavřeno

pát ek 27. 12. 2019

7 :3 0 – 1 8 :3 0

1 0 :3 0 – 2 4 :0 0

sobot a 28. 12. 2019

7 :3 0 – 1 8 :0 0

1 0 :3 0 – 2 4 :0 0

n e d ě le 2 9 . 1 2 . 2 0 1 9

8 :0 0 – 1 8 :0 0

1 0 :3 0 – 2 1 :0 0

p o n d ě lí 3 0 . 1 2 . 2 0 1 9

7 :3 0 – 1 8 :0 0

1 0 :3 0 – 1 5 :0 0

út erý 31. 12. 201 9

7 :3 0 – 1 6 :0 0

1 0 :3 0 – 1 5 :0 0
a 1 9 :0 0 - ? ? ?

st řed a 1. 1. 2020

zavřeno

p o S ilv e s t r u z a v ř e n o

čt vrt ek 2. 1. 2020

7 :0 0 – 1 8 :3 0

1 0 :3 0 – 2 2 :0 0

pát ek 3. 1. 2020

7 :0 0 – 1 8 :3 0

1 0 :3 0 – 2 4 :0 0

O rg a n iza ce šk o ln íh o ro k u (p rá zd n in y )
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny (Pardubice)
Velikonoční prázdniny
Letní prázdniny
Začátek školního roku 2020/2021
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny

so 21. 12. 2019 - ne 5. 1. 2020 (do školy i MŠ 6. 1. 2020)
pá 31. 1. 2020
so 8. 2. - ne 16. 2. 2020
čt 9. 4. 2020 (pá 10. 4. a po 13. 4. 2020 svátek)
st 1. 7. - po 31. 8. 2020
út 1. 9. 2020
čt 29. 10. - pá 30. 10. 2020 (st 28. 10. státní svátek)
st 23. 12. 2020 - ne 3. 1. 2021 (do školy 4. 1. 2021)

Pozor na povinné čipování psů
Od 1. 1. 2020 musí mít každý pes v Česku povinně čip, jinak hrozí chovateli pokuta až 20
tisíc korun. Na zvíře totiž bude pohlíženo, jakoby nemělo očkování proti vzteklině, bez
ohledu na to, jestli ho bude mít, nebo ne.
Pravidelná zkouška sirén ve středu 1. 1. 2020 zrušena.
Hledají se koledníci i vedoucí skupinek pro Tříkrálovou sbírku 2020. Více informací
na www.charitapardubice.cz.
Vánoční zpravodaj Obecního úřadu Starý Mateřov; Datum vydání: 23. prosince 2019
Foto: archiv, Pro Mateřov, z. s.; obrázky: zdroj www
Zpravodaj neprošel jazykovou korekturou a autoři příspěvků odpovídají za jejich správnost.
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