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Vážení spoluobčané,

opět po roce nastal čas ohlédnutí za uplynulým rokem a zamy-
šlením nad dalšími kroky v roce následujícím. Současná doba 
a stejně tak i doba budoucí je a bude do velké míry ovlivněna 
pandemií. Přesto ukázala a  neustále ukazuje ducha vzájemné 
podpory jednotlivců i  skupin. V  tomto duchu jsme ve spolu-
práci s  SDH zorganizovali distribuci ochranných prostředků 
a  dezinfekcí seniorům a  dva očkovací dny mobilního týmu 
v naší obci. Rovněž proběhla podpora zdravotníků v pardubic-
ké nemocnici. Vzájemná sou-
sedská pomoc se stala nutnou 
realitou, která prohloubila vzá-
jemné vztahy. Bohužel i  přes 
veškerou snahu dopady covi-
du na  běžný život obce a  její 
rozvoj byly velmi podstatné. 
Výběrové řízení na  nové vo-
zidlo JSDH se muselo opako-
vat z důvodu nedostatku čipů 
v  automobilovém průmyslu, 
výběrové řízení na  dodavate-
le veřejného osvětlení v  ulici 
za zvoničko muselo být rovněž 
revidováno. I přes tato omeze-
ní se podařila řada záležitostí 
dotáhnout do úspěšného kon-
ce, pořídili jsme novou ko-
munální techniku pro údržbu 
zelených ploch a komunikací, z dotačního titulu jsme moder-
nizovali veřejný rozhlas a rekonstruovali veřejné LED osvětlení.

Značnou část roku jsme se věnovali rozšíření kapacity Mate-
řovské mateřské školy a její modernizace. Tento projekt byl roz-
dělen do dvou etap. První spočívala v adaptaci přilehlé bytové 
jednotky na sociální zázemí druhé třídy mateřské školy a vy-
budování herny. Tento krok jsme za  velmi krátké časové ob-
dobí šesti měsíců zvládli. Popravdě to nebyla snadná záležitost 
projít od vlastního projekčního řešení přes jednání s dotčenými 
orgány, stavební řízení, transparentní výběr dodavatele, vlast-
ní realizaci stavby a modernizaci kuchyně, až po finální zápis 
druhé třídy do registru u školského odboru dne 27.8.2021, ale 
povedlo se. Naše mateřská škola mohla pro letošní školní rok 
přijmout navíc dalších pět předškoláků. Děkujme tímto paní 
ředitelce a jejímu týmu za podporu v rámci této akce. Nicméně 
tímto krokem jsme se z etapy první přehoupli do etapy druhé. 
Tato má za cíl dobudovat novou třídu navazující na již vybu-
dované sociální zázemí – tedy celková plánovaná kapacita se 
zdvojnásobí na 50 dětí. Vlastní vizualizace finálního řešení byla 
prezentována při dni otevřených dveří mateřské školy. V sou-
časné době se v rámci druhé etapy podařil dokončit výkup po-
zemků od Českých lesů, na kterých se nachází školní zahrada, 
dopracovat dokumentaci ke  stavebnímu a  výběrovému řízení 
a  tuto dokumentaci následně projednat s  dotčenými orgány. 
Na  počátku nového roku plánujeme zahájit stavební řízení 
a výběr dodavatele stavby. Celý projekt je přihlášen k dotační-
mu programu ITI Hradecko – pardubické aglomerace. Pevně 

věříme, že nás tento projekt pozitivně vnímaný zástupci města 
Pardubice, přiblíží k uzavření dohody o spádovosti základního 
školství s krajským městem, o níž již delší dobu jednáme.

Celý rok jsme usilovně pracovali i  na  menších, avšak nemé-
ně důležitých projektech. Podařilo se nám dopojistit veškerý 
obecní majetek, zajistit dopravní obslužnost obce autobusovou 
dopravou za  finanční podpory společnosti TRITÓN a  obce 

Čepí, umožnit lepší třídění 
plastových odpadů dodáním 
žlutých popelnic občanům, 
zajistili jsme dostupnost 
sběrného dvora, finančně 
jsme podpořili moravské 
obce postižené tornádem 
stejně jako i aktivity jednot-
livých spolků a  sdružení. 
V průběhu roku jsme se sna-
žili i  přes covidová opatření 
vrátit život v obci co možná 
nejblíž normálu, proběhlo 
tradiční vítání občánků, gra-
tulace jubilantům a po dlou-
hé době bílé rozsvícení vá-
nočního stromku. Velmi rádi 
jsme spolupracovali se SDH, 
který letos oslavil významné 

jubileum, a jehož členové nikdy neodmítli pomoci. Stejně tak 
i podpora spolku ProMateřov zastřešujícího zejména kulturní 
a sociální život v obci nás těšila. Nebylo by správné opomenout 
celou řadu jednotlivců či neorganizovaných kolektivů, kteří pro 
své sousedy připravili nejednu krásnou chvíli. Vyzdvihnutí si 
určitě zaslouží parta dobrovolníků kolem Jitky Jeřábkové, která 
připravila nezapomenutelný Helloween pro naše nejmenší.

V roce 2022 nás čeká mnoho výzev ať je to již realizace dru-
hé etapy rozšíření kapacity mateřské školy, finalizace dodávky 
vozidla pro JSDH, zajištění znovu otevření Obecního domu 
U Lípy, pro který již máme nového nájemce, dokončení pro-
cedury o ukončení práva stavby na obecním pozemku u hřiště 
či převod vodovodu a kanalizace do majetku VaK Pardubice. 
Chystáme se připravit i  další malé projekty jako revitalizaci 
budovy obecního úřadu a obchodu, propojení lokality u hřiště 
s centrem obce a v neposlední řadě i dokončení opravy přívo-
du vody do Močidla vč souvisejících prací. Přivítáme jakýkoliv 
podnět či pomoc, které povede ke zlepšení života v naší obci.

Závěrem bychom chtěli Vám a  všem Vašim blízkým popřát 
klidné, šťastné a bohaté Vánoce a v novém roce pohodu a pev-
né zdraví.

Vaši zastupitelé

Zprávičky z mateřovské školičky

Školní rok 2021/2022 byl zahájen ve  středu 1.9.2021, poprvé 
ve dvou třídách. Nová třída vznikla přestavbou bytové jednot-
ky, náležící k mateřské škole. Veškeré práce se 
stihly přes prázdniny a kapacita mateřské školy 
tak mohla být mírně navýšena. V  nové třídě 
se vzdělávají nejstarší předškoláci a  jsou v  ní 
velmi spokojeni, třída se jim líbí. V souvislos-
ti s  otevřením nové třídy proběhl 22.10.2021 
také Den otevřených dveří, při jehož příle-
žitosti mohla široká veřejnost do  prostor MŠ 
nahlédnout. Zpětná vazba od návštěvníků byla 
velmi pozitivní, a za to jim touto cestou ještě 
jednou moc děkujeme. 
Učení se, poznávání a  pozorování probíhá 
i  nadále v  herních koutech, které jsou vyba-
veny pomůckami pro všestranný rozvoj. Jed-
ná se o koutky: kuchyňský, logický, hudebně-
-dramatický, výtvarný, čtenářský, objevitelský 
a kout kostky. 

Hned na začátku září jsme s dětmi připravova-
ly program na vystoupení u příležitosti oslavy 
100. výročí od  založení SDH Starý Mateřov, 
která se konala 11.9.2021.
Podzimní období ve  školce bylo ve  znamení 
her s přírodninami a plody podzimu. Děti po-
znávaly, třídily, řadily a pojmenovávaly vše, co 
nám podzim dává. 
                   
Společně jsme si užily dva výlety – do Dýňo-
vého světa a do Arboreta ve Vysokém Chvoj-
ně. Děti pozorovaly změny v přírodě, v poča-
sí, 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 sobotu 23.10. jsme byli součástí slavnostní-
ho uvítání nových občánků Starého Mateřova 
do  života. Děti se představily s  krátkým pás-
mem básniček a písniček.
V polovině listopadu děti s napětím očekávaly 
příjezd Sv. Martina a první sněhové vločky. Sv. 
Martin nám poslal „posla“ s koňským spřeže-
ním, který nás svezl po okolí Starého Mateřova. Jízdu jsme si 
opravnu užili. Starší děti si připomněly legendu o Sv. Martinovi 
a mladší děti se s ní seznámily, tvořili jsme koně, husy, podkovy 
a pekli svatomartinské rohlíčky. 
Tato podivná doba s sebou nese spoustu zákazů, příkazů a na-
řízení. Pro nikoho není jednoduché se vzdávat osvědčených 
tradic. V letošním roce však bylo alespoň uskutečněno tradiční 
zahájení adventu, slavnostním rozsvícením vánočního stromu 
před obecním úřadem a  my jsme byli jeho součástí. Snažili 

jsme se navodit vánoční atmosféru zpěvem vánočních písni-
ček a krátkou recitací. Kouzlo blížících se nejkrásnějších svátků 

v roce krásně doladil i padající sníh.

V  pátek 3.12. k  nám do  školky přišla nadpo-
zemská návštěva – Mikuláš s  čertem a  andě-
lem. Mikuláš dětem předčítal z  knihy hříchů 
a pochval, čertík nám předvedl svoje zlobení, 
které není radno napodobovat, abychom se 
také neocitli v  pekle. Andílek nás svým vlíd-
ným úsměvem uklidňoval. Děti pak za básnič-
ku a písničku dostali balíček s dobrotami. 

Po  Mikulášské nadílce pak začaly intenzivní 
přípravy na  Vánoce. V  pondělí po  první ad-
ventní neděli jsme si užili „Putování s rolnič-
kou“. Při procházce jsme cinkáním na rolničky 
a  malé zvonečky přivolávali Ježíška, aby nám 
rozsvítil stromeček také u  školky a  nezapo-
mněl, že i  tam na  jeho vánoční návštěvu bu-
deme netrpělivě čekat. V  duchu vánočního 
příběhu a tradičních symbolů jsme si společně 
s dětmi vyzdobili také školku. 
Pro rodiče bylo připraveno vánoční překvape-
ní v  podobě krátkého vánočního vystoupení 
a  pak už jsme všichni společně očekávali Je-
žíška s vánoční nadílkou.

Při čekání a  těšení se na  nejkrásnější svátky 
v  roce jsme nemohli zapomenout na  těžký 
osud dětí, které se díky rodinným problémům 
dostaly do azylového domu. Protože by je tam 
Ježíšek nemusel najít, udělali jsme dobrý sku-
tek a i letos jsme se zapojili do projektu „Kra-
bice od  bot“. Připravili jsme dárky pro dvě 
malé děti – chlapečka a holčičku, a odevzdali 
je na sběrném místo ve Starém Mateřově. Vě-
říme, že pod stromečkem se i  obdarovaným 
dětem oči rozzáří.

Od začátku školního roku nás také potěšilo ně-
kolik divadelních představení, které nám při-
jeli zahrát herci z agentury Ludmily Frištenské 
a Pernštejni z Pardubic. Již teď se těšíme, jaké 
pohádky nám přinese druhé pololetí.

Za celý kolektiv mateřské školy Vám přeji příjemné prožití vá-
nočních svátků, pohodu v kruhu svých blízkých, klidný závěr 
roku 2021 a v nového roce 2022 spoustu štěstí a pevné zdraví.

Mgr. Monika Morávková



Z činnosti Spolku pro Mateřov

Činnost spolku v  letošním roce podobně jako minulém byla 
značně ovlivněna celorepublikovou koronavirovou situací 
a vládními omezím pohybu i činnosti.

Na jaře se  nám podařilo oslovit naše spoluobčany a spolu se 
Sborem dobrovolných hasičů udělat sbírku oblečení, bot a hy-
gienicikých věcí pro Dětské centrum Veská a následně odvézt 
a předat 2 plně naložená 2 auta těchto věcí. 

I  přes nepřízeň covidové situace jsme společně shlédli nové 
muzikálové představení VČD Pardubice  „Noc na Karlštejně“ 
ve  venkovním  přírodním prostředí na  Kunětické hoře, kde 
nám přálo i počasí.

Vstříc prázdninovým dobrodružstvím vyplula poslední červ-
nový den výletní loď Arnošt z  Pardubic. A  to v  rámci speci-
ální plavby, kterou pro „Mateřováky“ zajistil mateřovský spo-
lek. Během tříhodinové plavby do Kunětic a zpět si na své, a to 
do  posledního místa zaplněném parníku přišly zejména děti. 
Kromě zážitku ze samotné plavby, proplutí zdymadla či návště-

vy kapitána si na spodní palubě mohli nechat na obličej nama-
lovat svého oblíbeného hrdinu nebo masku, něco si vymalovat, 
poskládat puzzle, nafouknout balónky či složit vlastní origami. 
Za odměnu čekalo na každého špunta něco na zub a drobný 
dárek. Dospěláci zase překvapili originálními námořnickými 
„outfity“. 

O prázdninách jsme společně s rodiči postižené holčičky a dal-
šími lidmi pomohli organizovat dobročinnou akci „Buchtobra-
ní“, kdy se prodejem domácích cukrářských dobrot i  slaných 
pochoutek podařilo získat nemalé peníze na nákup zdravotních 
pomůcek pro jejich Štěpánku.

O posvícenské neděli jsme se již tradičně sešli u našeho křížku 
ke krátké modlitbě. Načež jsme strávili slunné sousedské odpo-
ledne u lahodného piva, kávy a dobrot mateřovských žen pod 

kvetoucími lipami na návsi. Byly to chvíle vzájemného porozu-
mění a pohody.

Mateřovský novodivadelní ansámbl měl možnost se v  letošní 
podzimní sezóně probrat z dvouleté hibernace. Dvakrát jsme 

se v  průběhu koronavirové 
krize marně pokusili vrátit 
se ke zkoušení, ale až do tře-
tice všeho dobrého se nám 
podařilo oprášit představení 
České nebe a v listopadu 2021 
si ho konečně opět zahrát. 
Na sklonku roku jsme se pak 
s  vervou, kterou ani pande-
mie neutlumila, pustili do na-
studování pohádky Hrátky 
s čertem, na jejíž premiéru se 
můžete těšit na jaře 2022.

Je tu podzim a s ním i dětmi žádaný halloween, jehož hlavní 
organizaci si vzala na starost Jitka Jeřábková i další lidé z obce. 
Byla to akce v novém hávu a na místo průvodu, který při po-
sledním konání byl již téměř neovladatelný, děti dostaly mapky 
„chýší“ mateřováků, kteří  je sami vyzdobili. Děti v  maskách 
chodily po halloweenských stavbách, aby získaly co nejvíce ra-
zítek od  strašidýlek.  Na  závěr měly  na  sále obecního domu 
připraveny drobné pozornosti, tématické perníčkové medaile 
s dýněmi, sladké občerstvení i dětským svařákem a dospělým 
nachystal Kamil svařáček na  zahřátí. Této akce se zúčastnilo 
mnoho lidí z obce, spolkařů i nespolkařů a bylo vidět, že jsou 
všichni za jedno: „ děti se aktivně bavily a mají osobní zážitky 
na místo sezení u internetu a televize“.
     
Předposlední listopadová neděle patřila tradičně vánoční-
mu tvoření. Letos se bohužel na  účasti podepsala pandemie 
a neštovice, nicméně i  tak se nám podařilo vykouzlit úsměvy 
na dětských tvářích. Děti si stihly vyrobit spousty dárečků a vy-
zkoušet všechny možnosti nabízených dílniček. Za  doprovo-
du vánočních melodií si vytvořily krásná přáníčka, jmenovky 
na  dárečky, ozdobičky na  stromeček ze stužek i  ořechových 
skořápek a  skleněné svícínky. Z  korkových špuntů se klubaly 
vláčky, kytičky, sobíci a jiné ozdůbky a pro štědrovečerní plavbu 
si děti zkrášlily ořechové lodičky se svíčkou. Letos poprvé jsme 
nabídli i  charitativní prodej nádherných háčkovaných andě-
líčků a ozdobiček od Marušky Čermákové, výdělek jsme hned 
po ukončení předali mamince Štěpánky Pospíšilové. Cca 8 tisíc 
korun poslouží pro nákup ergo pomůcek. 

za Spolek pro Mateřov, Pavel Smeták 

Sbor měl k 1. 1. 2021 celkem 57 členů.
Výkonný výbor pracuje v tomto složení (funkční období 2020 – 2024):
starosta     Kramář Milan
jednatel     Tobišková Lenka
velitel     Janda Aleš
hospodář    Olejníková Jana
strojník SDH    Klíma Vlastimil
preventista SDH   Škopková 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

Z důvodu vládních nařízení se výroční schůze ani hasičský bál v roce 2021 nekonaly.

Sbor byl založen 28. srpna 1921. K 100. výročí založení se v sobotu 4. září konala v Obecním domě U Lípy slavnostní schůze členů 
SDH. Pozvaní byli také zástupci všech sborů okrsku č. 3 Pardubice.
O týden později, v sobotu 11. září, se uskutečnil XV. ročník Mateřovského memoriálu, který byl spojen s celodenními oslavami 
založení sboru. Zahájeny byly slavnostním nástupem u pomníku padlých s proslovem starosty SDH Milana Kramáře. 

Ing. Levinský předal do rukou starosty SDH čestné uznání obce „za 100 let služby občanům a obci při příležitosti výročí 100 let 
od založení SDH Starý Mateřov“. Historickému praporu požehnal arciděkan Antonín Forbelský a s krásným vystoupením všech-
ny přítomné potěšily děti ze školky. Za doprovodu Pernštejnky se průvod přemístil na fotbalové hřiště. Po krátkém vystoupení 
kapely byly zahájeny závody družstev. Kromě klasických požárních útoků soutěžních družstev byla součástí závodů netradiční 
štafeta, která měla ukázat různé hasičské dovednosti. Po celý den probíhala na hřišti výstavka fotografií sboru. Slavnostní den byl 
zakončen posvícenskou zábavou s kapelou smartBand v Obecním domě U Lípy. Při příležitosti výročí založení našeho sboru byla 
zasazena u rybníku pamětní lípa.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STARÝ MATEŘOV

Výsledková listina XV. ročníku Mateřovského memoriálu



Sportovní klub – oddíl kopané

SK Starý Mateřov plánuje tradičně na  poslední lednovou so-
botu 29. ledna 2022 od  20 hodin sportovní ples. V  závislosti 
na  vývoji epidemiologické situace budou aktuální informace 
ke konání plesu zveřejněny na webu a facebooku SK. 

Již druhým rokem byla fotbalová sezóna ovlivněna 
vládními opatřeními v  souvislosti s  epidemií CO-
VID-19. Po  přerušení soutěží na  podzim 2020, se 
ani na jaře 2021 soutěže nerozjely. V létě jsme byli 
nuceni odložit i návštěvu přátel z družebního Kle-
inmühlingenu, se kterými držíme přátelství od roku 
1985.

V  červnu Okresní fotbalový svaz Pardubice uspo-
řádal pro kategorii mužů TOP CENTRUM Okresní 
pohár 2021, který měl za úkol nastartovat okresní fotbal po nu-
cené pauze. Nejprve jsme porazili Ostřešany 3:1, následně Dří-
teč 3:2, ve třetím utkání jsme prohráli s Mikulovicemi 2:5. Dále 
„A“ tým mužů před novou sezónou sehrál tři přátelská utkání. 
Prohráli jsme v Cholticích a Stěžerech, porazili jsme Valy. Tra-
dičně jsme se zúčastnili Poháru hejtmana Pardubického kraje. 
V prvním utkání jsme na domácí půdě na pokutové kopy pora-
zili Sloupnici, účastníka krajské I. B třídy a v dalším kole jsme 
nestačili na účastníka krajského přeboru z Chocně.

Podzim 2021, za  dodržení stanovených hygienicko-epide-
miologických pravidel, proběhl dle termínové listiny. „A“ tým 
mužů odehrál v okresním přeboru všech 14 zápasů, přezimuje 
na 5. místě se ziskem 26 bodů za 8 výher, 2 remízy a 4 prohry.
„B“ tým mužů v TROFEJE.CZ IV. třídě Holicko obsadil 7. mís-
to se ziskem 17 bodů ze 13 zápasů (5 výher, 2 remízy, 6 pro-
her). V rámci letní přípravy muži odehráli vítězně domácí tur-

naj, za  tradiční účasti týmů z Popkovic, Starých Čívic a Lánů 
na Důlku.
Veteráni na podzim odehráli 1. kolo okresního přeboru konané 
v Křični. Porazili jsme Rybitví a remizovali s domácím týmem, 

kterému jsme následně podlehli na penalty. Pláno-
vané druhé kolo na listopad již bylo odloženo.

Ženy ve skupině C Divize Čechy z 11 zápasů získaly 
21 bodů za 6 výher, 3 remízy a 2 prohry, což zna-
mená průběžné 3. místo za týmy DFK Bohemians 
1905 a FK Chotusice 1932.

V sezóně 2021/2022 pokračuje spolupráce v žákov-
ských kategoriích s  TJ Sokol Rosice nad Labem. 
Po loňském týmu mladších žáků je do aktuální se-

zóny přihlášeno společné družstvo starších žáků. 

Na  našem domácím hřišti pokračují tréninky nejmladších, 
které probíhají v úterý a v pátek od 17 hodin. Přes zimu jsou 
tréninky přesunuty do tělocvičny základní školy v Cholticích, 
v úterý od 17:30 do 19:00 hodin.

Začátky jarní části fotbalových soutěží jsou naplánovány na ví-
kend 12. – 13. března (ženy), 2. – 3. dubna (muži) a starší žáci 
v týdnu od 4. dubna 2022.

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 aktiv-
ním členům za reprezentaci. Všem našim příznivcům přejeme 
hlavně pevné zdraví a štěstí po celý rok 2022.

internetové stránky: sport.starymaterov.cz

Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz je zde pro všechny příznivce zahrádek, 
milovníky ovoce, zeleniny a pěstitele krásných květin. Sdružuje 
téměř 160 000 členů z celé České republiky v 2660 základních 
a 17 specializovaných organizacích.

ČZS je plně demokratické, nepolitické, zájmové, občanské 
sdružení, které vzniklo v roce 1957, ale jeho historie ve své pěs-
titelské podstatě sahá téměř do doby Karla IV. Již od 16. století 
evidujeme první písemné záznamy o pěstitelství a vzniku za-
hrádek na okrajích měst.

Základní organizace ČZS Dubany vznikla v roce 1964. 13. pro-
since se v budově MNV v Dubanech konala ustavující schůze 
Svazu československých zahrádkářů a ovocnářů. Zájem o člen-
ství projevilo 20 místních občanů.

Na  základě historického vývoje, kdy byly Dubany spojeny 
s Třebosicemi a Starým Mateřovem, vstoupili do ZO ČZS Du-
bany i občané z těchto obcí. 

Dnes má naše organizace 88 členů. 43 ze Starého Mateřova,      

Výjezdová jednotka je zřízena v obci od roku 1995. Členové JSDH jsou Janda Aleš, Beran Petr, Ivanič Štefan, Jeřábek Jaroslav, 
Klíma Vlastimil, Kramář Milan, Olejník Daniel, Pozdník Vladimír, Suchánek Roman, Valchář Jan a Vašíček Ladislav.

Od roku 1995 bylo na katastru obce St. Mateřov provedeno 55 zásahů JPO (28 zásahů s účastí JSDH St. Mateřov, 12 událostí, 15 
zpráv o činnosti), 6 požárů (v roce 2021 požár garáže), 17 technických pomocí (čerpání vody, spadlé stromy, čištění kanalizace, za-
jištění pomoci obci při pořádání různých akcí).Během nouzového stavu COVID-19 členové JSDH pomáhali Pardubickému kraji 
při distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce. Členové JSDH se starají o techniku, objekt hasičárny, zajišťují kontrolu vodních 
zdrojů obce, kontrolu hasicích přístrojů, podzemních a vnitřních hydrantů.

Plánované akce roku 2022 (uskuteční se dle aktuální situace COVID-19):
- pá 14. ledna - výroční valná hromada 
- so 19. února - hasičský bál
- so 10. září - XVI. ročník Mateřovského memoriálu

SDH St. Mateřov děkuje všem aktivním členům SDH a obecnímu úřadu za finanční podporu. 
Mnoho zdraví v roce 2022 Vám přejí členové Výkonného výboru SDH St. Mateřov.

29 z Duban a 12 z Třebosic. 
S  našimi výpěstky pravidelně obohacujeme Okresní výstavu, 
odkud si často naši členové odnášejí ocenění. Pořádali jsme již 
tři ročníky pěstitelského koštu. Pro naše členy organizujeme 
výlety a různé akce, kde se všichni rádi scházíme.  Za poslední 
roky měly největší úspěch dvě akce, které naši členové zorgani-
zovali. Výročí 700 let narození Karla IV. jsme velkolepě oslavi-
li na dubanské návsi. Na oslavě 100 let republiky jsme založili 
poutní místo na trojmezí našich obcí. Tam se sešly tři průvody 
vedené svými starosty, na místě byly vysázeny tři lípy. A nyní 
je již ve výrobě altán, který bude na trojmezí umístěn a kde si 
pocestní budou moci přiblížit tuto krásnou akci. Altán je finan-
cován dary obcí Starý Mateřov, Třebosice a Dubany. Dovoluji si 
tímto poděkovat obcím za příspěvky, kterými pravidelně pod-
porují naši činnost.

Přeji vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků, úspěš-
ný rok 2022 a na vaše zahrádky to správné počasí po celý rok.

Iva Kučerová, jednatelka ZO ČZS Dubany



Fotogalerie z akcí 2021



Vánoční zpravodaj obecního úřadu Starý Mateřov

Datum vydání 21.12. 2021
Foto: archiv, Pro Mateřov, z.s. , obrázky: zdroj internet

Zpravodaj neprošel jazykovou korekturou a autoři příspěvků odpovídají za jejich správnost.

Základní informace obecního úřadu:
Starosta obce: Ing. Václav Levinský, starosta@starymaterov.cz, 606 048 349

Místostarosta: Kamil Horák, mistostarosta@starymaterov.cz, 605 562 594

Asistentka obecního úřadu: Hana Hanzlová, obec@starymaterov.cz, 724 186 251

Úřední hodiny: středa 17:00 – 18:00 hod, popřípadě po předchozí domluvě

IČ: 00274330, ID datové schránky: dx6a5ft, bankovní spojení: 107-675710297/0100

Poplatky na rok 2O22

Na základě obecně závazných vyhlášek byly stanoveny pro rok 2022 následující poplatky splatné nejpoz-
ději do 30.3.2022.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 700,-Kč za rok
a) za každou fyzickou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu starší 1 roku
b) za každý rodinný dům či byt, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu
• Poplatek ze psa staršího 3 měsíců 50,-Kč, druhý a každý další pes téhož majitele 100,-Kč
• Pronájem sálu Obecního domu U Lípy dospělí 500,-Kč/rok, rodina 700,-Kč/rok, jednorázový poplatek 
100,-Kč/hod
• Pronájem multifunkčního hřiště dospělí 200,-Kč/rok, rodina 300,-Kč/rok, jednorázový poplatek 100,-
Kč/hod

Poplatky jsou možné uhradit bankovním převodem nejdříve 1.1.2022, jako variabilní symbol uvádějte 
číslo popisné a do poznámky uveďte hrazené poplatky.



PF 2022


