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Redakční úvodník
Vážení spoluobčané,
i z naší obce je blíž do Pardubic, než do Prahy. Vždyť to
do Pardubic máme „jen kamenem dohodit“. Tady
v regionu se nás celostátní politika dotýká, ale krajská
politika nás obklopuje na každém kroku a má mnohem
blíže ke komunální politice. Za osm let, co kraje fungují,
jsem to ostatně poznal na vlastní kůži. Nepovažuji proto
za rozumné nechat se vtáhnout do neprůhledných sporů
a udělat z krajských voleb referendum o pražské politice.
Některé strany kandidující v krajských volbách slibují
změnu zákonů, konec poplatků u lékaře, vyšší mzdy
zdravotníků. Nevěřím jim. Tyto zákony nepřijímají
v Pardubicích krajští zastupitelé, ale poslanci parlamentu
v Praze. V našem kraji dosud tyto strany nic nedokázaly,
na rozdíl od některých současných členů „krajské vlády“.
Za dvě volební období, kdy kraje existují, jsem měl
mnohokrát možnost jednat se všemi krajskými radními.
Věřte mi, jsou to lidé, na které se dá spolehnout, lidé,
kteří drží slovo.
Proto půjdu k volbám a budu volit. Budu volit ty, které
znám a mají moji důvěru. Mezi ně patří Petr Šilar, radní
pro venkov, zemědělství a životní prostředí, člověk, který
„kope“ pro venkov. Věřím jeho slovům i činům.
Miroslav Beránek, místostarosta obce

Upozornění
V září 2008 byl zkolaudován vodovodní řad v ulici
k požární nádrži (směr Rozhovice). Zájemci o připojení
k tomuto vodovodnímu řadu musí podat žádost o zřízení
nové přípojky na Vodovody a kanalizace Pardubice,
Teplého 2014, Pardubice, k žádosti připojit výpis
z katastru nemovitostí (LV), sepsat smlouvu s VaK na
nové odběrné místo a mít podepsaný souhlas vlastníka
(v současnosti Obec Čepí) s napojením (tiskopis je
k dispozici na VaK). Pro provedení vlastních výkopových
prací je nutné povolení Stavebního úřadu Magistrátu
města Pardubic, Štrossova ulice 44, Pardubice.
MVDr. Zuzana Dvořáková
Oprava silnice
Letošní rok jsme si vybrali objížděk v naší obci opravdu
vrchovatou měrou. Byla to zátěž na nervy, ale snad
(i když - nikdy neříkej nikdy) to máme na delší dobu
za sebou. Však nám také dala postupná oprava silnice
z Heřmanova Městce (Nového Dvora) do Starých Čivic
pořádně zabrat.

občasník

zdarma

Opravdu to nebylo jednoduché, protože zmiňovaný úsek
byl opravován postupně v celkem 5. etapách:
 rok 2005 – úsek Rozhovice – Čepí
 rok 2006 – úsek Rozhovice – Heřmanův Městec
(Nový Dvůr)
 rok 2007 – úsek Staré Čivice – Starý Mateřov
 rok 2008 (03–06/2008) – úsek Starý Mateřov - Čepí
 rok 2008 (07-09/2008) – kruhová křižovatka Čepí

Poslední etapa – realizace kruhové křižovatky – byla
připravována ve spolupráci s obcí již od poloviny roku
2006. Obec požadovala vybudování kruhového objezdu
jako významného bezpečnostního prvku (viz několik
smrtelných dopravních nehod z minulých let), kraj měl
však problémy s výkupem nutných pozemků. Obec tomu
v maximální míře pomohla, když nutné pozemky od
vlastníků vykoupila a nabídla je bezplatně kraji. Měli jsme
jedinou podmínku: vybudovat kruhovou křižovatku ještě
letos, protože vážně hrozilo její oddálení na „nějaký“
neurčitý další rok. Dobrá věc se podařila, křižovatka byla
dokončena ve stanoveném termínu do konce měsíce září
2008 a zcela nepochybně bude mnohem bezpečnější
než ta původní křižovatka „smrti“.
Miroslav Beránek

Povinná výměna občanských průkazů
V letošním roce probíhá poslední etapa povinné výměny
občanských průkazů, která se vztahuje na všechny typy
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, které
byly vydány do 31. prosince 2003. Povinná výměna je
zdarma.

O výměnu dokladů je nutné požádat nejpozději do 30.
listopadu 2008. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny
občany, kterých se tato povinná výměna týká, aby tak
učinili již nyní a nečekali až na konec stanovené lhůty.
Předejdou tak nepříjemnostem, které jsou s nesplněním
povinnosti vyměnit si včas občanský průkaz spojené.
Povinná výměna se nevztahuje na občanské průkazy
vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936,
pokud v nich není doba ukončení platnosti vyznačena
konkrétním datem a všechna data uváděná v občanském
průkazu jsou aktuální.
Dále není třeba měnit občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji (zelené kartičky), které byly vydány do
31.12.2003. Tyto doklady platí do doby platnosti v nich
uvedené.
Žádost o vystavení občanského průkazu vyřizuje
Magistrát města Pardubic v budově bývalého okresního
úřadu (proti divadlu).
Miroslav Beránek
Krajské volby
V pátek 17. října 2008 a v sobotu 18. října 2008 se konají
volby do zastupitelstva kraje. Právo volit má každý občan
České republiky, který alespoň v druhý den voleb
dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci. Připomínám, že každý volič musí prokázat
svoji totožnost a státní občanství platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky
Volební místnost v naší obci se nemění – bude
připravena v budově obecního úřadu. V pátek bude
otevřena od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
O řádný průběh voleb se bude starat osmičlenná volební
komise.
Nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 14. října 2008,
dostane každý volič do schránky kompletní hlasovací
lístky včetně informace o způsobu hlasování. Pokud
dojde k jejich poškození, ztrátě nebo nebudou kompletní,
je možné požádat okrskovou volební komisi ve volební
místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků.
V Pardubickém kraji kandiduje celkem 16 volebních
stran, politických hnutí a koalic. Každá z nich má
samostatný hlasovací lístek s číslem, určeným losem a
s uvedením jmen, věku, povolání, bydliště a politické
příslušnosti všech kandidátů.
Hlasování je velmi jednoduché. Po příchodu do volební
místnosti a po prokázání své totožnosti obdržíte úřadní
obálku šedé barvy. V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků vložíte do šedé úřední obálky jeden
hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo
koalice. Na hlasovacím lístku můžete vyznačit
zakroužkováním pořadového čísla maximálně 4
kandidáty, kterým dáváte přednost. Po tomto úkonu
opustíte prostor pro úpravu hlasovacích lístků a úřední
obálku s vloženým hlasovacím lístkem vhodíte před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Miroslav Beránek

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Dne 22. listopadu se uskuteční v obci Čepí sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Sběr bude
probíhat stejným způsobem jako na jaře – tzn. kontejnery
na odpad budou v obci přistaveny v tento den jen na
určitou dobu. Přesný čas příjezdu svozového auta na
velkoobjemový odpad a přistavení kontejneru na
nebezpečný odpad bude všem obyvatelům obce
s dostatečným
předstihem
oznámen
letáky
ve
schránkách a vyhlášením obecním rozhlasem.
Upozorňuji obyvatele naší obce, že výše jmenovaný
odpad se bude vybírat jen a pouze tento den a přímo
se bude ukládán do vozu a kontejneru! Proto není
možné, aby jste odpad přiváželi předem a skladovali ho
před hasičskou zbrojnici, anebo ho po odjezdu
svozového automobilu zanechali ležet tamtéž a spoléhali
na to, že tento odpad pracovníci OÚ „někam“ uklidí! Také
z bezpečnostních důvodů je nemožné jakýkoliv odpad
nechávat před vraty hasičské zbrojnice a bránit tak
případnému výjezdu hasičského vozidla! Velkoobjemový
odpad se již nebude skladovat v období mezi svozy
v nové hasičské zbrojnici, jak jste byli zvyklí doposud
(nebezpečný odpad ano). Hasičská zbrojnice bude
sloužit svému hlavnímu účelu – tj. hasičům.
MVDr. Zuzana Dvořáková
Oprava státní silnice k cihelně

Pokud vše dobře dopadne, mohli bychom se ještě letos
dočkat opravy krajské silnice v úseku od nově
vybudovaného kruhového objezdu až k cihelně. Vlastník
stavby - Pardubický kraj – totiž o prázdninách vypsal
výběrové řízení na její opravu.
Na základě předložených nabídek byla vybrána za
zhotovitele stavby místní firma MPS Mostní a pozemní
stavby s.r.o. Podle sdělení investora i zhotovitele je
podepsána smlouva o dílo a čeká se na uvolnění
finančních prostředků ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na kraj. Pokud k tomu dojde, stavba se
rozjede. Jsme optimisté, obci by to výrazně pomohlo.
Pokud tomu tak bude, co nás čeká? Úsek od nové
kruhové křižovatky po Pithartovi bude kompletně nový –
od „kufru“ pod silnicí přes nové obrubníky, vodící proužky
až po konečný živičný kryt. Tento úsek by se
pravděpodobně dělal za úplné uzavírky.
Úsek od hostince k mostku přes Dubanku (u Čapských)
bude 20 centimetrů vyfrézován, nově odvodněn a nově
„zabalen“ živičným krytem. Tento úsek bude zřejmě
možné opravovat za provozu.

V posledním úseku od mostku přes Dubanku
k průmyslové zóně musí být kromě výše uvedených
úkonů položena navíc dešťová kanalizace, která zde
není.
Miroslav Beránek
Místní komunikace
Kromě připravované opravy krajské silnice – průtahu
obce na Dřenice a Jezbořice – finišují i přípravné práce
nutné k realizaci opravy dvou místních komunikací ve
vlastnictví obce.
Jedná se o místní komunikace „Nad cihelnou“ (zajištění
dopravní obslužnosti pro rodinné domy nad průmyslovou
zónou) a „Průmyslová“ (zajištění dopravní obslužnosti
pro firmy v průmyslové zóně). Investorem opravy je obec.
Na základě výběrového řízení byla za zhotovitele
vybrána místní firma MPS Mostní a pozemní stavby
s.r.o., která předložila nejnižší cenovou nabídku. Stavba
obou místních komunikací bude finančně zajištěna
z prodeje pozemků v průmyslové zóně.
Miroslav Beránek

Mateřská škola
Během letošních letních prázdnin byla v místní mateřské
školce provedena změna vytápění budovy. Místo
původních (přes 30 let starých) energeticky náročných
akumulačních kamen byl instalován plynový kotel a
ústřední vytápění pomocí radiátorů. Tato úprava bude
znamenat snížení nákladů na vytápění (menší jistič =
menší měsíční platby) a díky modernímu plynovému kotli
bude lepší regulace vytápění.
Po předchozích investicích do objektu mateřské školy
(1999 – investice do zateplení střechy a střešní krytiny,
2007 – investice do výměny plastových oken) byl tak
udělán další krok ke snížení nákladů na provoz. Letošní
investice si vyžádala z obecní kasy 350 000 Kč.
Miroslav Beránek
Nabídka obce
Obec Čepí zajistil pro občany naší obce kominické
služby před nadcházející topnou sezónou.
Mistr kominický bude v naší obci vymetat komíny
v sobotu 1. listopadu 2008. Pokud máte o uvedenou
službu zájem a zapomněli jste se přihlásit, zastavte se na
obecním úřadě u paní Vlasty Novotné (tel.č. 604372972.)
Hry bez hranic 2008
Poslední srpnovou sobotu se naše obec změnila na
"olympijskou vesničku". Třicátý srpen byl totiž dnem již
14. Her bez hranic a Čepí bylo letošním pořadatelem.
Deset týmů z Duban, Barchova, Jezbořic, Starých
Jesenčan, Jeníkovic, Třebosic, Rozhovic, Starého
Mateřova, Dřenic a domácího Čepí soutěžilo celkem
v pěti soutěžích o krásný putovní pohár. Soutěžící si
postupně zajezdili v kolečku při soutěži "Ámos", skládali
obrazce (tangramy) ve hře "Zvířátka", sbírali čísla ("Nižší
bere"), navlékali kroužky ("Dvakrát měř, jednou řeš") a
celé klání zakončili v lyžařském slalomu na trávě při
soutěži pod názvem "Unavený Mivoš".

Nejlepší fyzičku, nervy a šikovnost ukázalo družstvo
z Rozhovic, které zvítězilo těsně nad družstvem žen ze
Starého Mateřova, třetí - bronzový - stupínek patřil
borcům z Třebosic.
Další pořadí: Jeníkovice, Čepí, Dřenice, Dubany, Staré
Jesenčany, Barchov, Jezbořice.
Děkujeme sponzorům - BAUSET CZ a.s., BOCO
Pardubice machines s.r.o., Jirout-kompresory s.r.o.,
Jozef Ondruš-RADIOTECHNIKA a J.P.D.Group s.r.o.
Pořadatelem 15. ročníku Her bez hranic v roce 2009
bude Barchov.
Více fotografií najdete na obecních webových stránkách
– www.cepi.cz – pod odkazem Hry bez hranic 2008.
Miroslav Beránek
Tímto děkujeme všem občanům, kteří odevzdávají na
obecní úřad starý papír. Díky sběru starého papíru může
být zakoupena např. řada cen na akce, které naše obec
pořádá. Tentokrát byly z takto získaných peněz
zakoupeny stanové přístřešky, které posloužily na Hrách
bez hranic a budou využity i při dalších příležitostech.
Sběr starého papíru probíhá i nadále.
eh

Nohejbalový turnaj
K čepskému posvícení již tradičně patří posvícenský
turnaj v nohejbale trojic. Ani letos tomu nemohlo být jinak.
Tradiční organizátoři, kteří díky své skromnosti nestojí
o publicitu, se svého úkolu opět zhostili na výbornou.
Nohejbalový maraton již potřetí v řadě bez větších
problémů zvládlo víceúčelové šotolinové hřiště.
Celkovým vítězem letošního ročníku se stal tým s
názvem DEOPIVO, další místa "na bedně" obsadili
NORCI a ORNELLA.
Další pořadí: Ryba team, Nemošáci, Soudek, Čížek,
Tompa, Pardubáci, Nekopové, Skoti, Hopiho, Košťál,
Kašaka team, Pleskot.
Celé soutěžní klání se povedlo i díky sponzorům: Obec
Čepí, BAUSET, MPS Mostní a pozemní stavby, OVZ Jan
Pohorelec, Hybeš Dřenice, Rostislav Pleskot, Radko
Knespl, Vlasta Linhartová, Jana Suchá, ing.Karel Dvořák,
BOCO Čepí, Vladimír Ryba, Pithartovi, Jiří Košťál, Martin
Bříza a Vladimír Černý.
Posvícení pokračovalo i večer, kdy se v sále obecního
hostince konala posvícenská taneční zábava. K tanci
a poslechu hrála skupina Béčoband, nechybělo ani
pečené sele. O náklady na hudbu se postarala Obec.
Miroslav Beránek

Dětský koutek

Pozvánka

Čepísek
srdečně zve děti na

PŘEDČÍTÁNÍ
POHÁDEK
od 6. října 2008 se scházíme každé pondělí
v 17.45 h k poslechu pohádek
na obecním úřadě.
Doprovod dětí domů je zajištěn.
Na malé posluchače se těší
Eva Hlaváčková a Jindřiška Festová

Obec Čepí zve všechny malé i velké
diváky na pohádku
O ČERVENÉ KARKULCE.
V neděli 14. 12. 2008 od 14.30 h se
na děti těší v sále obecního domu
loutkové divadlo ŠUS.

Sokol Čepí
Od září opět začaly pravidelné schůzky dětí z TJ Sokol
Čepí. Prozatím se scházíme ve čtvrtek od 16 hod. V září
jsme navíc stihli i výlet na dopravní hřiště v Chrudimi
a v sobotu 27. září jsme uspořádali Tenisový turnaj
o pohár starostky obce: v kategorii dětí zvítězil Vojta
Marek, v kategorii dospělých bylo pořadí následující:
1. Bohumil Sura, 2. Jiří Pekárek, 3. Pavel Čejka
Pokud bude ještě přát počasí, rádi bychom uspořádali
výlet do Heřmanova Městce, v říjnu oslavíme kulaté
narozeniny naší republiky lampiónovým průvodem a před
Vánoci bychom chtěli zopakovat adventní setkání zpívání u kapličky.
Informace o činnosti TJ Sokol Čepí můžete samozřejmě
sledovat v okně obecního domu.
Děkujeme všem, kdo se dobrovolně věnují práci s dětmi
i sponzorům, kteří podporují činnost naší tělovýchovné
jednoty.
jch

Nová služba v obci

Výzva - čerti
Čerti, Mikuláš a andělé přijdou i letos do naší obce. Letos
to vychází na pátek 5. prosince. Chcete, aby přišli
i k Vám? Zapište se do seznamu, který bude na konci
měsíce listopadu na nástěnce v Mateřské školce a na
Obecním úřadě v Čepí.

Od úterý 14. října 2008 bude v naší obci otevřena nová
služba – dámské, pánské a dětské kadeřnictví paní
Zárubové. Najdete ji v čísle popisném 61.
Pracovní doba:
pondělí, úterý – dámské 9 - 12 a 14 - 18
středa, čtvrtek – pánské 9 - 12 a 14 - 18
pátek 9 -12.
Kadeřnické služby si můžete objednat i po telefonu – tel.
číslo 733 315 232 - pani Zárubová.
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