VÁNOČNÍ
ZPRAVODAJ
prosinec 2020
OBEC STARÝ MATEŘOV

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem bezstarostné prožití blížících se svátečních dnů. Do nového roku 2021 pevné
zdraví a mnoho úspěchů nejen v osobním životě.
Pavel Sehnoutek, starosta obce

Základní informace
internetové stránky: www.starymaterov.cz (v Aktualitách si zadejte
svou 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
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: Queisnerová Lada Ing.
Tesařová Linda Ing.

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)

Vítání občánků a oslava jubilantů
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se v letošním roce nekonaly.
Starosta s místostarostou obce popřáli k životnímu jubileu nejstaršímu občanovi naší obce.
Pan Jaroslav Savič st. oslavil 100 let.

26. ročník regionálních Her bez hranic
V sobotu 29. srpna 2020 hostila další ročník Her bez hranic obec Dřenice.
Družstva, netradičně z jedenácti sousedních obcí (Barchov, Čepí, Dřenice, Dubany,
Jeníkovice, Jezbořice, Medlešice, Rozhovice, Staré Jesenčany, Starý Mateřov, Třebosice),
poměřila síly v pěti sportovně vědomostních disciplínách. Naši obec reprezentovaly:
Jeřábková Jitka ml., Musilová Jana, Pace Michaela, Sehnoutková Denisa a Veronika.
V létě roku 2021 se bude 27. ročník konat v obci Třebosice.
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Poplatky na rok 2021 (splatnost 1. 1. - 31. 3. 2021)
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 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. 2016 - 2021; 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 2020 obec na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybrala 405 tisíc Kč, od EKO-KOMu
za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů dostala 122 tisíc Kč a svozovým
společnostem zaplatila 1,1 mil. Kč.

Třídění odpadu
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), 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 22. 4. 2021 do 2. 12. 2021 každý sudý čtvrtek ráno.
Svoz použitého rostlinného oleje: každý čtvrtek ráno, PET lahve se umísťují na víko černé
i hnědé popelnice.
Na jaře a na podzim se tradičně uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Problematika odpadového hospodářství v naší obci
Současná legislativa v oblasti odpadů je stále přísnější, od příštího roku by měl vstoupit
v platnost nový zákon o odpadech, který začne razantněji zvyšovat poplatky za skládkování.
Abychom splnili zákonný recyklační cíl pro rok 2025 (recyklovat 55 % komunálních
odpadů), bude do tohoto roku nutné významně zvýšit množství vytříděných surovin a snížit
produkci směsného (komunálního) odpadu (KO).
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Vyšším množstvím vytříděného odpadu z každé domácnosti, který vložíme do správného
barevného kontejneru v některém ze sběrných hnízd v obci, může každý z nás ovlivnit také
cenu za komunální – směsný – odpad. Čím více odpadu odevzdám do recyklačních
kontejnerů, tím méně zbyde na vyhození do “domácí” popelnice.
A co vypovídají data množství KO a o třídění v naší obci?
Rok
2019
2020
Počet poplatníků
609
658
Vybrané poplatky
319 566,- 405 302,Cena za odvoz KO
884 313,- 1 015 000,- (předpoklad)
Cena za likvidaci KO/Kč za tunu
1263
1309
Produkce KO (tuny)
132
154 (předpoklad)
BIO odpad (tuny)
41
54 (předpoklad)
Plast + papír (tuny)
14
21

2021

1342

Zvyšuje se celková cena na likvidaci KO. V celkové
ceně za odvoz KO se promítá odvoz odpadu s
frekvencí jednou týdně, pronájem odpadních nádob
a kontejnerů na separovaný odpad. Na co je potřeba
se zaměřit, to je právě obsah domácích popelnic, kde
nám tuny odpadu stále výrazně stoupají! Vše, co
vyhodíme do černých popelnic, se již nijak netřídí a
odjíždí z naší obce rovnou na skládku do Zdechovic.
S ohledem na zpřísňující se parametry dané
zákonem a náklady za likvidaci by se nám všem
neřešení tohoto stavu mohlo prodražit. Prosím,
zamysleme se nad vším, co do popelnice
vyhazujeme. Nedá se ten odpad dát do správné
recyklační nádoby? Víte, že například krabice od
mléka, džusů, vína můžete vyhodit do žlutého
kontejneru na plasty? Nově lze také vhazovat lehké hliníkové plechovky od piva, drinků do
kontejnerů na plasty. Všichni, kteří odpad třídí, si zaslouží medaili a velké díky.
Linda Tesařová, zastupitelka obce

Zprávičky z mateřovské školičky
Školní rok 2020/2021 je v mateřovské školce ve znamení pohádek. Všestranný rozvoj dětí
probíhá podle nového Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
s motivačním názvem „Kouzelnými vrátky rovnou do pohádky“. Téma pohádek je dětem
velmi blízké. Základním motivem pohádek bývá obvykle boj dobra se zlem, pohádky
končívají vždy vítězstvím dobra. Dobro i zlo bývá povětšinou zosobněno do nějakých
nadpřirozených bytostí, které mívají velmi vyhraněné vlastnosti, čímž se děti přirozeně učí
základním sociálním dovednostem.
Učení se, poznávání a pozorování probíhá letos poprvé v nových herních koutech, které jsou
vybavené pomůckami pro všestranný rozvoj. Jedná se o koutky: kuchyňský, logický,
hudebně-dramatický, výtvarný, relaxační, čtenářský, objevitelský a kout „kostky“. V září měli
rodiče možnost se na chvíli stát znovu „malými“ a společně si se svými dětmi v nových
herních koutcích pohrát, a to při netradičním dni otevřených dveří, který měl název „Mami,
tati, pojď si hrát“. Herní kouty byly pořízeny ze sponzorských darů, které mateřská škola
obdržela od firmy Tritón Pardubice, spol. s r. o., Starý Mateřov, České spořitelny a.s.,
TRUHLÁŘSTVÍ JH Pardubice - Jaroslav Haken a Isolit-Bravo, spol. s r.o., Jablonné nad
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Orlicí. Získané finanční dary významných způsobem přispěly ke zkvalitnění materiálních
podmínek předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. Děkujeme sponzorům za jejich
štědrost.
Podzimní období ve školce bylo ve znamení projektu
s názvem „Jaká kouzla dovede podzim“. Děti
pozorovaly změny v přírodě, v počasí, seznamovaly se
s hlavními znaky podzimu a učily se prostřednictvím
pohádek a příběhů. Při pobytu venku sbíraly ořechy,
barevné listí, klacíky apod., které využily k
manipulativním činnostem, hrám či výtvarnému tvoření.
V polovině listopadu děti s napětím očekávaly příjezd Sv. Martina a první sněhové vločky,
které však příroda ještě dolů nepustila. I tak se ale
seznámily s tím, co je se Sv. Martinem a jeho svátkem
spojováno. Poslechly si legendu, tvořily svatomartinské
koně a podkovy, pochutnaly si na skvělé svatomartinské
huse s knedlíky a se zelím, kterou nám připravila paní
kuchařka, a samy si vyzkoušely péct svatomartinské
rohlíčky. Dětem náramně chutnalo, i „nejedlíci“ si
pochutnali.
Podzim už pomalu volá na zimu a nastal čas adventní. Malá Andělka, pomocnice Ježíška,
nám do školky přinesla vánoční kouzlo, díky kterému se společně chystáme na příchod
nejkrásnějších svátků v roce…na Vánoce. Děti vytvořily vánoční truhlíky, upletly si adventní
věnec a malé věnečky na ozdobení stolečků, tvořili jsme,
malovali, lepili, a v duchu betlémském jsme si vyzdobili si
školku.
Udělali jsme také dobrý skutek a zapojili jsme se do
projektu „Krabice od bot“. Připravili jsme dárky pro dvě
malé holčičky z azylového domu a na sběrné místo ve
Starém Mateřově jsme společně dárky odnesli.
V prvním prosincovém týdnu jsme si užili čertovský rej a
v pátek, 4. 12., k nám do školky přišla vzácná návštěva –
Mikuláš s čertem a andělem. Děti s napětím očekávaly, jaký
Mikuláš bude, trošku se bály čerta, ale pohled na hodného
andílka je uklidnil. A ti nejvystrašenější, našli bezpečí
v náručích paních učitelek. Zazpívali jsme písničku a Mikuláš
s čertem nám za to ve školce nechali plnou nůši dobrot.
Situace s COVID-19 nám bohužel neumožňuje uspořádat
tradiční vánoční besídku,
ale připravujeme s dětmi
pro rodiče malé vánoční
překvapení.

Od začátku školního roku děti shlédly již tři divadelní
představení přímo v prostředí mateřské školy.
Postarala se o ně divadelní agentura Ludmily
Frištenské. Dětem se pohádky moc líbily. Už se těšíme na další, které nás čekají ve druhém
pololetí.
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Za celý kolektiv mateřské školy Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, klidný závěr
roku a do nového roku 2021 hodně zdraví a štěstí.
Mgr. Monika Morávková

Sbor dobrovolných hasičů Starý Mateřov
Sbor měl k 1. 1. 2020 celkem 58 členů.
24. ledna 2020 proběhla při výroční valné hromadě SDH volba výboru. Pro funkční období
2020 - 2024 výbor pracuje ve složení:
starosta
Kramář Milan
velitel
Janda Aleš
hospodář
Olejníková Jana
strojník SDH
Klíma Vlastimil
preventista SDH
Jandová Kristýna
zástupce žen
Haldová Daniela
člen VV SDH
Olejník Daniel
předseda kontrolní a revizní rady
Klímová Alena
členka kontrolní a revizní rady
Ficová Radka
členka kontrolní a revizní rady
Sehnoutková Veronika
jednatel
Tobišková Lenka
Před vypuknutím pandemického šílenství se 15. února 2020 konal hasičský bál. Bylo
vyprodáno do posledního místa a všichni přítomní se skvěle bavili.
Při červnových přívalových deštích pomáhala naše jednotka odčerpávat vodu ze zatopených
domů v obci.

11. července 2020 proběhlo v obci Telecí na Svitavsku slavnostní předávání stuh hejtmana
Pardubického kraje na prapory Sborů dobrovolných hasičů za boj s COVID-19. Šlo
o poděkování za přímou pomoc při distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce během
nouzového stavu. Přítomným poděkoval hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický
a krajský ředitel HZS Pardubického kraje plk. Aleš Černohorský.
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Zleva: Daniel Olejník, Vladimír Pozdník,
velitel Aleš Janda, starosta Milan Kramář.

XIV. ročník Mateřovského memoriálu se konal v sobotu 12. 9. 2020 a byl spojen
s pardubickým okrskem, do nějž spadají obce Barchov, Blato, Čepí, Dubany, Jezbořice,
Ostřešany, Staré Jesenčany, Starý Mateřov a Třebosice. Závodu se zúčastnilo 10 družstev:

Konečné pořadí
muži
1. Starý Mateřov
2. Třebosice
3. Čepí
4. Jezbořice

Konečné pořadí
ženy
1. Starý Mateřov
2. Jezbořice

Konečné pořadí
děti starší
1. Čepí

Konečné pořadí
děti mladší
1. Čepí
2. Klešice
3. Jezbořice

V sobotu 13. února 2021 od 20 hodin Vás zveme do sálu Obecního domu „U Lípy“ na
HASIČSKÝ BÁL. K tanci a poslechu zahraje smartBand.
Rezervace vstupenek je možná u Lenky Tobiškové na tel. 604944087.
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Náš sbor byl založen 28. srpna 1921, v roce 2021 oslaví jubilejních 100 let.
Plánované akce roku 2021:
- výroční valná hromada za rok 2020 se uskuteční dle možností aktuální epidemické
situace;
- so 4. září 2021 výroční valná hromada k 100. výročí založení SDH;
- so 11. září 2021 XV. ročník Mateřovského memoriálu, tento ročník bude spojen
s oslavami založení sboru;
- so 11. září 2021 posvícenská zábava v sálu Obecního domu „U Lípy“.
SDH St. Mateřov děkuje všem aktivním členům SDH a obecnímu úřadu za finanční podporu.
Pevné zdraví po celý rok 2021 Vám přeje Výkonný výbor SDH St. Mateřov

Sportovní klub – oddíl kopané
internetové stránky: sport.starymaterov.cz
SK Starý Mateřov si Vás dovoluje pozvat na sportovní ples, který se
uskuteční v sobotu 23. ledna 2021 od 20 hodin v Obecním domě U Lípy.
Rezervace vstupenek u Veroniky Sehnoutkové, skmaterov@seznam.cz.
Fotbalová sezona v roce 2020 byla ovlivněna vládními opatřeními v souvislosti s epidemií
COVID-19, soutěže byly během jara, i během podzimu přerušeny.
JARO 2021: Jako první se na trávník vrátí veteráni, v sobotu 16. ledna 2021 od 10 hodin
odehrají 2. kolo okresního přeboru na umělé trávě Ohrazenice.
Ženy zahájí pohárovým utkáním s Příbramí o víkendu 6. – 7. února 2021, muži o víkendu
6. – 7. března 2021 a mládež v týdnu od 5. dubna 2021.
V létě 2021 očekáváme družební návštěvu z Kleinmühlingenu. Návštěva bude spojena
s oslavami 70 let založení klubu.
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.

Činnost mateřovského spolku v uplynulém roce 2020
Činnost Spolku Pro Mateřov z.s. byla stejně jako u jiných zájmových a sportovních
organizací hodně ovlivněna situací způsobené koronavirem. Sice jsme ještě na začátku roku
stihli odehrát dvě reprízy divadelní pohádky „Eliška ze mlejna“ na domácí mateřovské půdě
a v nedalekém Barchově, ale další představení musela být vzhledem k nařízením vlády
zrušena. V Barchově se jednalo o benefiční představení, jehož výtěžek v hodnotě 5.000,- Kč
byl věnován paní Evě Jeníkové z Mateřova jako příspěvek na léčbu závažného onemocnění.
I když jsme na jaře i velkou část podzimu nemohli hrát, zkoušeli jsme pilně dál, kdykoli to jen
šlo. Moc se těšíme, až budeme moci divákům znovu nabídnout představení „České nebe“ od
pánů Smoljaka a Svěráka, které mělo s drobnými úpravami v našem podání premiéru
v listopadu 2019. Těsně před zákazem setkávání jsme se nadšeně pustili do nastudování další
pohádky „Hrátky s čertem“. Pokud to situace dovolí, rádi bychom tímto kusem zpestřili
program dětského karnevalu v příštím roce.
8

Od počátku epidemie jsme se snažili pomoci v nelehké situaci způsobené koronavirem a šili
toho času nedostatkové, ale potřebné roušky, které jsme distribuovali mezi místní občany, ale
i do nemocnice a dalších podpůrných zdravotnických zařízení. Nabídli jsme pomoc
i handicapovaným spoluobčanům (v karanténě) a starším nemocným ve formě nákupu
základních potravin, léků či hygienických potřeb s donáškou až domů. Po letním rozvolnění
opatření byly zajištěny s podporou obce vstupenky na premiérové představení pohádky „Tři
veteráni“ na letní scéně Východočeského divadla na Kunětické hoře.
Nebývá často zvykem, že mainstreamové české kapely koncertují na malých vískách, jako je
ta naše. Nicméně letošní rok byl díky absenci velkých festivalů v tomto výjimečný. Na letním
parketu za Obecním domem U Lípy vystoupila v polovině července stálice české rockové
scény, pardubičtí Ready Kirken. Kapela i přes počáteční nepřízeň počasí zahrála během
dvouhodinového koncertu průřez všemi 9 vydanými alby a zazněly všechny známé hity jako
1+1, Zejtra mám, Černý brejle, Genetická a mnoho dalších pecek.

Počátkem září jsme v omezené míře zajistili a účastnili se divadelního představení souboru
Divadla Járy Cimrmana "AKT" s nezapomenutelným Zdenkem Svěrákem. Již tradiční
posvícenské zastavení u křížku v září a tentokráte i s následným pohoštěním
a s posvícenskou kapelou pro seniory. Říjen byl ve znamení zájezdu na divadelní
představení „Filumena Marturano“ hostujícího pražského souboru se skvělým hereckým
výkonem Simony Stašové a Svatopluka Skopala.
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V průběhu druhé vlny pandemie jsme se
rozhodli ve spolupráci s pardubickou
moštárnou Zdrcený jablko věnovat Třebosické
charitní odlehčovací službě Červánky
vitamínový dar v podobě 50 litrů džusu.
Bohužel spousta plánovaných akcí jako
tradiční pálení čarodějnic, koncert kapely Red
Guitars, charitativní akce Buchtování na hřišti
pro Štěpánku z Mateřova, Halloween,
Vánoční tvoření či vánoční zpívání s dětským
karnevalem a již uvedené další nastudování
divadelního představení pro děti. To vše
nemohlo být z důvodu omezení činnosti
vládním opatřením uskutečněno. Všichni
věříme, že restrikce této doby se
postupně odstraní a budeme moci zase
fungovat normálně a naší činností přinášet radost i vzájemné porozumění mezi všemi lidmi
naší obce.
Nadále platí, že mezi sebe moc rádi přivítáme další členy. Pokud byste se rádi přidali do naší
party nadšenců a podíleli se na přípravě amatérských vystoupení ale i jiných společenských
aktivit v naší obci, neváhejte nás kontaktovat.
Předsedou spolku je pan Ing. Pavel Smeták
Místopředsedou pan Marek Zikuška
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
Mateřovský reportér, který se zaměřuje na vše důležité ze samosprávy a kulturněspolečenského života v naší obci a nejbližšího okolí.

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení spoluobčané,
přichází opět po roce čas bilancování a rozmýšlení o tom, co nás v tomto roce potkalo,
a o tom, jaký dopad to na náš další život bude mít. COVID 19 je jedním z hlavních omezení,
které nás postihlo, které nás ovlivňuje a zcela jistě bude ovlivňovat i v budoucnu. Bylo však
radostné sledovat, jak se všichni v této situaci dávají dohromady, podporují se a pomáhají si
navzájem. Ať již byla pomoc jednotlivců či skupin jakákoliv, opět ukázala sílu národa, a to je
nejvíc.
Přes všechny negativní vlivy, ať už související s pandemií či dlouhodobou absencí starosty ze
zdravotních důvodů, se podařilo zajistit plynulý chod obce. Nastavené procesy z předchozího
roku pomohly efektivně pracovat a sdílet informace v rámci týmu zastupitelů. Prioritou
nadále zůstává zajištění co nejlepších podmínek k životu pro občany Starého Mateřova.
Přestože bylo vyvinuto nemalé úsilí na zajištění zákonné povinnosti týkající se školního
vzdělávání, nepodařilo se napravit promarněnou příležitost zasmluvnění spádovosti obce
s městem Pardubice. Na druhou stranu nové aktivity a aktivní přístup k našim nejmenším
občánkům v mateřské školce jsou jistě hodné povšimnutí a ocenění. Stále je směřována velká
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energie k rozšíření kapacity mateřské školky, ale bohužel není k dispozici žádné rychlé řešení.
Tato oblast byla historicky opomenuta, přestože byl plánován velký růst počtu obyvatel.
Teprve v dnešních dnech jsou viditelné první kroky v tomto směru, konkrétně vyrovnání
vlastnických vztahů pozemků užívaných mateřskou školou s Lesy ČR. Jednání vedené
s projekčními kancelářemi ještě nejsou u konce a jejich finální vyhodnocení lze předpokládat
v následujícím roce.
Další neméně podstatnou službou je dopravní obslužnost obce. Ranní školní autobus zajištěný
obcí nad rámec služeb poskytovaných krajem jistě pomohl školákům Starého Mateřova s lepší
dostupností vzdělání. Nicméně současná situace, kdy jsou ohroženy až 2/3 spojů MHD linky
číslo 24, objednávané Pardubickým krajem u DPmP v rámci dopravní obslužnosti, je velmi
znepokojující, a proto byla podrobně diskutována během posledního veřejného zastupitelstva
obce. I z tohoto důvodu byly na dopravu vyčleněny nemalé finanční prostředky v rámci nově
schváleného rozpočtu obce na rok 2021. Neméně důležitou oblastí ve fungování obce,
zejména v případě jejího masivního růstu, je likvidace odpadů a jejich separace. I tato
problematika byla projednána na posledním veřejném zastupitelstvu a podrobně se jí věnuje
další článek.
Mnohokrát zmiňovaný rozvoj obce jako aktivita přinášející příjmy do pokladny obce zatím
toto očekávání nenaplňuje. Nové lokality jsou sice budovány v rámci schváleného územního
plánu, který vlastní podobu provedení staveb určuje velmi benevolentně, nicméně doposud
přinášejí spíše náklady související se správou komunikací převzatých od developerů. Nově
zpracovávané územní studie alespoň z části stanoví pravidla výstavby nových developerských
projektů a omezí možnost realizací černých staveb v katastru obce.
Důležitý aspekt, který možná není mnohým občanům znám, je princip rozpočtového určení
daní realizovaný na základě počtu občanů s trvalým pobytem v obci. Tedy občan žijící v naší
obci, avšak mající trvalý pobyt jinde, nepřináší do obecního rozpočtu žádné příjmy v rámci
rozpočtového určení daní, ale naopak spotřebovává služby hrazené z rozpočtu obce jako
například dopravu, údržbu komunikací či likvidaci odpadů. Z tohoto důvodu je třeba tuto
informaci sdílet a snažit se o maximalizaci příjmové stránky obecního rozpočtu, tedy
přihlášení co největšího občanů k trvalému pobytu v naší obci.
Je proto nutné s rozpočtem zodpovědně pracovat a vytvářet rezervy pro alternativní situace.
Jejichž příkladem může být vrácení části dotace na vybudovanou cyklostezku ve výši
několika set tisíc korun, které bylo způsobeno porušením zákona o veřejných zakázkách
předešlým vedením obce identifikované SFDI v průběhu auditu financování tohoto projektu.
Uplynulý rok však nebyl ve znamení pouze výrazných událostí, ale byl naplněn ustavičnou
rutinní prací všech zastupitelů, a to zejména z důvodu dlouhodobé absence ve vedení obce.
Nebylo to jednoduché období, a to nejen s ohledem na pandemii. Nakonec ale pochopení
rozdílných pohledů na některé oblasti vedlo k prohloubení spolupráce a nalezení společných
cest realizace jednotlivých projektů, jako například pořízení nového traktoru pro údržbu
veřejné zeleně, koupě kalového čerpadla, či eliminace některých postihů po kontrole SFDI.
Doplnění venkovního posezení a odsouhlasení pořízení klimatizace skladu piva v obecním
domě U Lípy také stojí za zmínku.
Rovněž podpora jednotlivých zájmových sdružení působících v obci probíhá v jednotném
duchu ku prospěchu občanů Starého Mateřova. Nezištné úsilí všech občanů směřující k lepší
společnosti si zasluhuje poděkování a obdiv.
Kam bude směřováno úsilí v budoucím roce? SDH bude slavit 100. výročí založení, pořízení
nového zásahového vozidla a vleku tedy rozhodně je jedním z cílů, stejně jako příprava
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rozšíření kapacity mateřské školy, řešení dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství
v obci. Samozřejmě bude pokračovat podpora jednotlivých zájmových sdružení a práce na
zvelebování veřejného prostoru obce. Nové aktivity a podpora od občanů či sdružení bude
více než vítána.
Klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2021 Vám přejí
Vaši zastupitelé

O t e v í r a c í d o b a n a p ř e l o mu l e t 20 2 0 / 2 0 2 1
( z mě n y v z á v i s l os t i n a v l á d n í c h op a t ř e n í c h n a we b u o b c e )
Prodejna
smíšeného zboží

Restaurace U Lípy

7:00 – 14:00

zavřeno

zavřeno

zavřeno

neděle 27. 12. 2020

8:00 – 18:00

zavřeno

pondělí 28. 12. 2020

7:00 – 18:30

zavřeno

úterý 29. 12. 2020

7:00 – 18:30

zavřeno

středa 30. 12. 2020

7:00 – 18:30

zavřeno

čtvrtek 31. 12. 2020

7:00 – 16:00

zavřeno

pátek 1. 1. 2021

zavřeno

zavřeno

sobota 2. 1. 2021

8:00 – 18:00

10:30 – 21:00

čtvrtek 24. 12. 2020
pátek/sobota
25. – 26. 12. 2020

O r g a n i z a c e š ko l n í h o r o ku ( p r á z d n i n y )
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny (Pardubice)
Velikonoční prázdniny
Letní prázdniny
Začátek školního roku 2021/2022
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny

so 19. 12. 2020 - ne 3. 1. 2021 (do školy i MŠ 4. 1. 2021)
pá 29. 1. 2021
so 13. 2. - ne 21. 2. 2021
čt 1. 4. 2021 (pá 2. 4. a po 5. 4. 2021 svátek)
čt 1. 7. - út 31. 8. 2021
st 1. 9. 2021
st 27. 10. - pá 29. 10. 2021 (čt 28. 10. státní svátek)
čt 23. 12. 2021 - ne 2. 1. 2022 (do školy 3. 1. 2022)

Vánoční zpravodaj Obecního úřadu Starý Mateřov; Datum vydání: 21. prosince 2020
Foto: archiv, Pro Mateřov, z. s.; obrázky: zdroj www
Zpravodaj neprošel jazykovou korekturou a autoři příspěvků odpovídají za jejich správnost.
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