„Vážení spoluobčané,
původně jsem si myslela, že Vám napíši po 14. dubnu 2009 jen malé poděkování za spolupráci při mém dvouletém působení
na Obecním úřadě v Čepí a hlavně jakési oficiální rozloučení s Vámi při odchodu z postu starostky. Dopadlo to trošku jinak.
Velké poděkování, za projevené sympatie a za Vaši obrovskou podporu Vám chci vyjádřit alespoň takto. Děkuji Vám, že jste
přišli na zasedání zastupitelstva obce 14. 4. a že jste se nahlas nebáli vyslovit svůj názor. Též děkuji za krásné a povzbudivé
vzkazy, které jste mi posílali SMS zprávami i e-maily. Vaše podpora mi vrátila ztracenou sílu a dodala znovu chuť k práci.
Věřím, že teď už zastupitelstvo obce bude opravdu pracovat a ne politikařit.
Tak třeba místní komunikace do průmyslové zóny. První etapa opravy je z velké části hotova, nový asfaltový koberec
podél protihlukového valu velmi usnadní život rodině Blažkových, Kořínků a Závodných. Součástí místní komunikace bude i
prodloužení a vybudování nového veřejného osvětlení do průmyslové zóny a ulicí nad protihlukovým valem.
Konečně se nám podařilo opravit stropy v hostinci Obecního domu. Nové omítky a nové rozvody elektřiny v obou
místnostech nebyly původně plánovány, ale vynuceny vzniklou situací. Moderní osvětlení, vtipná malba na zdech a krásné
závěsy tyto místnosti překvapivě oživily a zkulturnily.
Připravujeme další etapu opravy mateřské školky – po výměně oken (2007), změně vytápění na plynové ústřední
topení (2008) přichází na řadu výměna vchodových dveří a zateplení alespoň části obvodové zdi. Pevně doufám, že dětem
pořídíme za přispění Ministerstva pro místní rozvoj nový moderní mobiliář do zahrady MŠ.
Pracujeme s Ing. arch. Pavlem Mudruňkou na tvorbě nového územního plánu obce, zařizujeme pracoviště Czech
Point, vytváříme nový modernější vzhled a grafickou úpravu obecních internetových stránek. Takže – práce máme víc než
dost!
Protože nejen prací živ je člověk, patří se pochválit činnost spolků. Na soutěžích velice slušně reprezentují naši obec
hasiči a mariášníci. Aktivně a činorodě pracuje i Spolek žen a Sokol. Nesmím zapomenout pochválit spolky za pomoc obci při
pálení čarodějnic a sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, počítám s jejich pomocí i při čištění požární nádrže.
Pokud jde o základní úklid v obci – jistě jste si všimli, že se do této práce zapojili i obyvatelé Domu s chráněnými
byty. Manželé Gajdošíkovi se společně s manželi Machatými, slečnou Novotnou a panem Voženílkem starají o čistotu v obci,
zvelebování a údržbu zeleně.
Protože pomalu nastává čas dovolených a co nevidět tu budou prázdniny, přeji Vám, Vážení spoluobčané, krásné a
slunečné léto.“
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
starostka obce Čepí

Internetové stránky www.cepi.cz
Na těchto stránkách naleznete informace o historii obce,
seznam míst kam v obci vyrazit, pobavit se, jaké akce
se připravují, zápisy ze zastupitelstva obce apod.
Na i-stránkách je možnost aktivní registrace na zasílání
automatických e-mailových zpráv – novinek.
Podnikatelé v obci mají možnost zařadit svoji firmu do
seznamu se záložkou Firmy v obci. Připomínky a
nápady na zlepšení, upravení www stránek zasílejte na
redakce@cepi.cz nebo osobním sdělením paní
starostce. Připravujeme galerii historických fotografií
ze života obce Čepí, pamětníků a budov apod.
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Pokud doma nějaké máte, prosíme Vás o zapůjčení.
Fotografie, negativy či diapozitivy nascanujeme a
nepoškozené vrátíme zpět.

Nová redakční rada
Od září 2008 Vám nepřišly do schránek obecní noviny, proto
byla na zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 6. 2009
jmenována obecním zastupitelstvem nová redakční rada ve
složení: šéfredaktorka Lucie Pohorelcová, grafik Marek
Osladil, redaktoři Alexandra Klímová, Petra Černíková a
Jindřiška Festová. Uvítáme další redaktory nebo Vaše
příspěvky! Noviny budeme tvořit podle Vašich přání!
15. ROČNÍK - ČERVEN 2009

Nový územní plán
Zastupitelé Obce Čepí v roce 2008 rozhodli o pořízení
nového územního plánu. Byl určen zastupitel, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územního plánu. Určeným
zastupitelem byl zvolen Ing. Radek Čapský. Na zasedání,
které se konalo 20. 1. 2009, byl schválen pořizovatel
územního plánu – Magistrát města Pardubic. Na základě
těchto tří usnesení pořídí Magistrát města Pardubice nový
územní plán pro naši obec.
Dále zastupitelstvo obce schválilo 20. 1. 2009 záměr
vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na vytvoření
nového územního plánu obce Čepí.
Co je to vlastně územní plán a proč je tak důležitý?
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území
obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory,
zejména zastavitelné plochy, plochy pro veřejně
prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto
ploch a koridorů. Tyto podmínky jsou závazné např. pro
zastupitelstvo při pořizování regulačního plánu nebo pro
stavební úřad při vydávání územních rozhodnutí.
Prakticky to znají ti z Vás, kteří stavěli např. novostavbu
rodinného domu. Mohli si dům postavit jenom na pozemku
určenému k tomuto účelu, ne na poli, sportovišti,
v ochranné veřejné zeleni nebo na pozemku určenému
k průmyslové či zemědělské výrobě. Závazné regulativy
územního plánu vyčleňují např. povahu výroby do
výrobních zón a v rámci svých regulativ určují její
charakter a možný dopad na okolí.
Proč nový územní plán, když máme platný z roku 1997?
Potřebujeme nový ze dvou hlavních důvodů. Jedním
důvodem je skutečnost, že některé naplánované
koncepce byly již splněny, u jiných se změnily podmínky a
jejich vhodnost využití. Využití území je třeba aktualizovat.

Oprava stropů v hostinci
Na opravu krovu a střechy obecního hostince v loňském
roce, letos navázala oprava stropů dvou místností
sousedících s výčepem. Podle doporučení statika byl
stávající trámový strop odstraněn a nahrazen novým.
Současně byly v těchto místnostech provedeny nové
omítky, elektroinstalace vč. osvětlení a úpravy větracího
zařízení.
Celková investice na tuto akci, včetně vymalování
obou místností a pokládky nového linolea v přípravně,
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Druhým a hlavním důvodem je skutečnost, že od 1. 1.
2007 nabyl platnost nový stavební zákon č.183/2006 Sb.,
který území zpracovává odlišně od původního. To
prakticky znamená, že všechny územní plány v České
republice zpracované podle původního stavebního zákona
se musí přepracovat. Tímto zákonem byl např. zrušen i
stavební úřad u nás v Čepí a jeho pravomoci byly
přeneseny na stavební úřad do Pardubic.
Podle nového stavebního zákona pořizovatelem
územního plánu není sama obec, jak to bylo dřív, ale je to
obec s rozšířenou působností (pro nás Magistrát města
Pardubice). Tento úřad pořizuje na naší žádost územní a
regulační plán, pořizuje územně plánovací podklady, atd.
Prakticky zodpovídá za správné a úplné legislativní řízení.
Naším úkolem (zastupitelstva obce) je schválit zadání
územního plánu, popř. pokyny pro zpracování jeho
návrhu, vydat tento plán, vydat regulační plán atd.
Pořízení územního plánu platí obec ze svého rozpočtu.
V současnosti jsme vytvořili podmínky pro zahájení výše
popsaného procesu. Byla vypsána soutěž na zhotovitele
územního plánu a vybrán byl na zasedání zastupitelstva
dne 5. 5. 2009 architekt Ing. Pavel Mudruňka z Pardubic
s cenou Kč 297.500,--.
Na příštím řádném zastupitelstvu budou projednány
zadávací podmínky pro zpracovatele nového územního
plánu, které budou obsahovat i Vaše požadavky, jenž jste
předali v písemné formě paní starostce. Tyto podmínky,
pokud bude možné, budou zapracovány do návrhu
územního plánu.
Veřejné projednání návrhu územně plánovací
dokumentace nařizuje pořizovatel. Pravděpodobně to
bude na podzim roku 2009. O postupu a novinkách při
pořizování územně plánovací dokumentace Vás budu
informovat v dalším vydání Obecních novin.
Kdo přečetl můj článek až sem, tak děkuji za pochopení.
Ing. Radek Čapský

činila Kč 247. 992,--. Podílely se na ni firmy: Střechy
Šimon Slatiňany - tesařské práce, sádrokartonový
protipožární podhled vč. zateplení stropu – Jan & Richard
Pithartovi z Čepí; stavební úpravy vč. omítek - P. Masný
z Čepí; elektroinstalace - Z. Tesner, Pardubice; úprava
větracího systému - Vl. Ryba z Čepí. O vymalování
interiéru se podělil společně nájemce hostince pan Radko
Knespl a obec Čepí, linoleum a jeho pokládku zajistila
obec.
Ing. Radek Čapský
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Oprava místních komunikací
Prodejem pozemků v průmyslové zóně (PZ) jsme získali
finanční prostředky, které jsou použity na opravu místní
komunikace v PZ a místní komunikace „nad cihelnou“.
Stavbu provádí firma MPS Čepí, která vyhrála zakázku
v loňském roce. Akce je rozdělena na dvě etapy. První
etapa je prakticky před dokončením. Komunikace „nad
cihelnou“ je řešena asfaltovým povrchem a ulice

Protihlukový
Protihlukový val
Před několika lety byl vybudován základ protihlukového
valu, který odděluje průmyslovou a obytnou zónu v naší
obci. Úmyslně píši „základ“ protihlukového valu, protože to
byla neošetřovaná a neudržovaná hromada zeminy
porostlá dvoumetrovou lebedou. Na to, jak tento
protihlukový val vypadal, si stěžovali obyvatelé nejblíže
postavených rodinných domků. Na jeho funkčnost, kromě
již zmíněných obyvatel, i firmy v průmyslové zóně, neboť
val nezadržoval hlučnost a prašnost tak, jak by bylo třeba.
Konkrétně firma MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o.
musela platit pokutu za překročení povolených limitů
hlučnosti. To byl hlavní důvod, proč firma MPS Mostní a
pozemní stavby s.r.o. nabídla obci navýšení

Czech Point
Pracoviště Czech Point by mělo výrazným způsobem
usnadnit získávání ověření různých dokumentů, protože si
je občan bude moci pořídit na jednom místě bez
zdlouhavého obcházení úřadů. Již nyní lze z pracovišť
Czech Point získat ověřené výstupy z živnostenského a
obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku
trestů za poměrně přijatelnou cenu Kč 50,-- za každý
poskytnutý výpis. Obec Čepí proto využila nabídky
finanční dotace Ministerstva vnitra ČR v rámci

„Průmyslová“ bude v celé délce betonová. Součástí
stavby je osazení a napojení lampy veřejného osvětlení u
Závodných a osvětlení ulice „Průmyslová“. Celkové
náklady na veřejné osvětlení budou Kč 390.350,--.
Realizaci osvětlení zajistí firma Radiotechnika Ondruš,
Pardubice, výkopové práce firma MAREX, s.r.o., Hradec
Králové.
Ing. Radek Čapský

protihlukového valu o 1 – 1,5 m za symbolickou cenu Kč
20.000,--. 24. června 2008 tuto akci zastupitelstvo
schválilo. Chvilku mi trvalo, než jsem oběhala potřebné
úřady a zajistila povolení této akce. Nakonec jsme ale
stihli i podzimní osázení protihlukového valu, které
realizoval Ing. Martin Spálavský z Duban za Kč 114.300,-.
Značnou část této sumy jsme získali z dotace od Svazku
obcí za letištěm (Kč 80.000,--).
Jelikož obec neměla finance na použití kůry (borky) na
povrch valu mezi vysázené stromky a keře, ani na fólie
proti růstu plevelu, musíme zajišťovat jeho letní údržbu
sekáním křovinořezem, což není právě jednoduchá
záležitost.
MVDr. Zuzana Dvořáková

Integrovaného operačního programu na zřízení a
technické vybavení pracoviště Czech Pointu. Žádost o
tuto dotaci podala obec již v polovině února 2009, ale
zřejmě administrativní problémy způsobily, že stále ještě
nevíme, zda dotaci na zřízení tohoto pracoviště
dostaneme, a pokud ano, tak kdy. I když již máme
vybraného dodavatele výpočetní techniky, musíme čekat
na rozhodnutí o přidělení dotace. Pevně věříme, že
pracoviště Czech Point vznikne v naší obci co nejdříve.
MVDr. Zuzana Dvořáková

Malé zamyšlení nad zahrádkou u Obecního hostince
Podnět k tomuto zamyšlení mi dal
jeden e-mail od naší spoluobčanky.
Ano, máme zahrádku u obecního
hostince, která se zdaleka nemůže
rovnat těm, jež jsou k vidění ve městě,
a souhlasím, že je to škoda.
Postupně se však toto místo snažíme
upravovat a ze skladiště a odkladiště
všeho možného vzniká pomalu prostor, co se snad již
trošku zahrádce k příjemnému posezení podobá.
Zlikvidovali jsme starou zrezivělou bránu, nechali udělat
nové oplocení s brankou. Za brankou je položená
zámková dlažba. Kolem kontejnerů uvnitř zahrádky jsme

vysázeli okrasné keře, zlikvidovali zakrslou jedli, která
tam dělala ostudu, a odklidili zbytky kovové konstrukce
po kuželkách. Manželé Machatí pak odklidili hromady
různého letitého nepořádku, takže teď je možno trávu na
zahrádce bez problémů posekat.
Letos jsme se s paní Knesplovou domluvily na květinové
výzdobě a společně nakoupily truhlíky s muškáty do
oken. Zbývá osázet květinami ještě dva velké květináče,
které v nejbližší době zahrádku rovněž oživí a zkrášlí.
A příští rok? Třeba malý koutek pro děti?
Teď už to je na počasí, aby lákalo lidi ven, a na
hospodských, aby zvali hosty na zahrádku.
MVDr. Zuzana Dvořáková
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V prázdninových měsících bude provedena výměna
zbývajících oken a vchodových dveří. Současně se
provede zateplení obvodových stěn jižní a východní
fasády včetně souvisejících klempířských prací.
Na příští rok plánujeme zateplení zbylých stěn a soklů.
Na realizaci byla v poptávkovém řízení vybrána firma
Radek Hendrych - Stavex Chrudim s nejnižší cenovou
nabídkou Kč 666.970,-- vč. DPH. Barevný návrh řešení
fasády provede Ing. arch. Mudruňka.
Ing. Radek Čapský

Oprava budovy Mateřské školy
V letošním roce bychom chtěli pokračovat v opravě
budovy MŠ. Navážeme tím na již provedené opravy v
letech 2007 a 2008 (výměna oken vytápěných místností a
instalace nového teplovodního vytápění včetně instalace
plynového kondenzačního kotle). Obec Čepí požádala o
poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v r.
2009 a získala dotaci ve výši Kč 100.000,--.

Školní rok 2008 - 2009 absolvovalo celkem 25 dětí
z Čepí a okolí. Rok byl plný nejrůznějších akcí pro
vylepšení fyzické i duševní kondice. Zde je pár
příkladů: divadelní a kouzelnická představení
v mateřských školách v Dražkovicích a Starém
Máteřově, plavecký výcvik v Chrudimi, Mikulášská
a vánoční besídka s nadílkou, karneval, jednodenní
výlet na Kočičí hrádek, oslava Mezinárodního dne
dětí, besídka ke Dni matek, školka v přírodě a
rozloučení s předškoláky. Každý rok se účastníme
celorepublikové soutěže Požární ochrana očima
dětí. Naši obec skvěle reprezentovala Pavlínka
Voženílková a to hned 1. místem v okresním a
1. místem v krajském kole! Pavlínka dostala
krásné ceny a mateřská škola obdržela diplom,
velkou sadu fixů, pastelek a barviček od OSH
Pardubice. Pavlínce gratulujeme a všem dětem
děkujeme za účast a reprezentaci naší mateřské
školy. Jako poslední ples v sezóně pořádáme
v Čepí náš vlastní – školkový, mimochodem, velmi
oblíbený. Rádi bychom touto cestou projevily díky
firmám a všem, kteří náš ples podporují:
Autodoprava Libor Matějka, BAUSET, Josef Šlégr Jezbořice, Martin Bureš - Jezbořice, J. Suchá a ing.
Dvořák, Excalibur army s.r.o., Labeta, Jan
Pohorelec,
Zahradnictví
Dubany,
MUDr.
Morávková, Smíšené zboží – paní Linhartová, OÚ
Čepí, OÚ Jezbořice, BOCO Čepí, Richard a Jan

Pithartovi, ABE-TEC, Jatka Licomělice, Oriflame Ing. Špůrová, Jindřiška Festová, Petra Ritschelová,
p. Černý - Dubany, L-GOLD Pardubice). Na podzim
nám do zahrady školky přibyl dřevěný vláček.
V průběhu roku nám maminky, paní Kadlecová,
Michková, Kostková a Ritschelová, pomohly
s nátěry, vymalováním interiérů školky a osázením
zeleně. Velký dík patří jim a také firmám BOCO,
POHORELEC, paní Matějkové z Barchova, OÚ
Jezbořice, Rozhovice a Dubany za finanční
příspěvky na vánoční hračky. Oblečky pro děti
darovaly paní Jana Přibylová a Pavla Šelembová.
Sadu autíček a stavebničky pro děti věnovali
manželé Blažkovi, hračky do pokladu do školky
v přírodě věnovala paní Kadlecová, krabici
bonbónů pro děti paní Černíková, plyšáčky pro děti
paní Červenková a Klímová ml. a dárky pro
předškoláky paní Ježková. Časopisy a výrobky
z papíru věnovaly paní Jelínková a paní
Pekárková. Obec Čepí nám přes prázdniny zateplí
část školky, ale bohužel již nezbude na potřebné
vybavení jako je např. myčka na nádobí…
POZVÁNKA – zveme Vás na oslavy 30-ti let od
založení mateřské školy Čepí, které se uskuteční
28. září 2009.______________________________
Lenka Tesařová

Setkání se seniory
Tradiční společné setkání seniorů se letos uskutečnilo v sobotu 18. dubna v sále Obecního domu. Obec zajistila
příjemnou kulturní zábavu – amatérský soubor z Předhrádí u Hlinska, který nás překvapil jak počtem svých členů
různého věku, tak vtipným hereckým ztvárněním starých českých písniček, z nichž většina z nás zná jen refrén
nebo první sloku. Své představení se zpěvem doplnili vtipným průvodním slovem a hlavně nás zaujaly dobové šaty
a doplňky. Byla to velmi příjemná změna a milé setkání u občerstvení, u kterého jsme si s chutí společně zazpívali.
Pohoštění pro seniory a pro členy amatérského souboru připravila obec Čepí společně s paní Přibylovou, Festovou
a Francovou. Spolek žen Čepí věnoval přítomným ženám drobný dáreček. Na www.cepi.cz lze prohlédnout
fotografie.
MVDr. Zuzana Dvořáková
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Výlet do ZOO v Jihlavě
Letošní rok pojal Obecní úřad Čepí organizaci oslav mezinárodního dne dětí netradičně. Plný autobus rodičů s dětmi odjel
8. června na celodenní výlet do zoologické zahrady v Jihlavě. Počasí nám přálo, viděli jsme spoustu exotických zvířátek,
vystoupení dravců, africkou vesnici, apod. Děti i rodiče se vyřádili v ohromném dětském centru v areálu ZOO. Fotografie lze
prohlédnout ve fotogalerii na www.cepi.cz
Lucie Pohorelcová

Životní prostředí
Na žádost občanů jsme v zimním období zajistili vyřezání přebytečných větví a stínících stromů, zejména v okolí 3 bytovek,
dětského hřiště a v ulici u průmyslové zóny. Za odvoz vytěženého dřeva to pro obec provedl pan Jeřábek z Duban. Při
řezání větví na dětském hřišti došlo k poškození lavičky, ale ta byla vzápětí panem Jeřábkem opravena. Hasiči se postarali
o sběr a odvoz větví. O úpravu vzhledu živého plotu a odklizení větví u bytovky u hostince se postaral pan Jiří Velehradský
a František Sura ml. Jak v úvodu zmiňuje paní starostka občany, kteří mají na pořádku a vzhledu obce zásluhu, neměli
bychom zapomenout na všechny ostatní, kteří se starají o své zahrádky a okolí rodinných domů, bytovek a firem. Buďme si
navzájem příkladem a vzorem pro naše děti a okolní obce.
Lucie Pohorelcová

Paní Eva Hlaváčková a Jindřiška
Festová si Vás dovolují pozvat
k návštěvě Obecní knihovny,
kde si můžete vypůjčit knihy
všech žánrů z místního
fondu i z fondu Krajské
knihovny, která jej opět doplnila
souborem novinek. Máme spoustu knih pro
velké i malé čtenáře. Z nové kolekce můžeme doporučit
knihy od Haliny Pawlowské, Vladimíra Škutiny, Jamese
Herriota, Ed. Mc Baina. Pro malé čtenáře knížky od Ljuby
Štíplové, Heleny Zmatlíkové a v neposlední řadě od
Františka Nepila.

Pro nastávající maminky doporučujeme literaturu od Josefa
Švejcara. Pro chovatele čtyřnohých miláčků jsou připraveny
knihy například ,,Jak mluvit psí řečí“ a ,,Se psem je psina“.
Pro kutily je připravena publikace od Pavla Sýkory ,,Pat a
Mat dokážou všechno“☺. Kromě těchto titulů si můžete
zapůjčit i časopisy o bydlení, zahradě a vaření. Uvítáme
jakékoliv podněty ze strany čtenářů, týkající se literárních
žánrů či konkrétních autorů a titulů. V těchto případech
požádáme o pomoc Krajskou knihovnu v Pardubicích, která
nám požadované tituly poskytne. Rády Vás přivítáme každé
pondělí mezi 19 a 20 hod (platí též přes prázdniny).
Jindřiška Festová

Obecní kronika
Na obecním úřadě si můžete prohlédnout pamětní knihy a kroniku obce. Od roku 2007 informace a podklady shromažďuje
paní Jana Přibylová. Najde se nějaký dobrovolník, kterého tato činnost baví, zajímá a rád by paní Přibylové pomohl?
Pokud ano, kontaktujte, prosím, přímo paní Přibylovou nebo paní starostku._____________________________________
Obec Čepí pořádá v sobotu 27. června 2009 od 8 do 9:30 hod sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu u nové požární zbrojnice. Nebezpečný odpad: televize, počítače, monitory, pneumatiky
(bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy (v původních obalech),
ledničky, obaly od barev, mastné hadry. Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky,
starý nábytek. Pozor, nevozte do sběru: stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, sudy (asfalt), eternit.

Poplatky za sběr, třídění a svoz komunálního
odpadu (Kč 500,-- za osobu/1 rok) a poplatky ze
psů (Kč 50,--za jednoho psa/1 rok) vybírá p. Novotná
každou středu od 8 do 17 hod. Pozor, poplatky jsou
splatné do konce dubna každého roku!

Řidiči motocyklů a
osobních automobilů, neparkujte na chodnících!

ODPADKY

VÝZVA Uvítáme všechny autorské
i anonymní příspěvky do Obecních novin.
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

Členové TJ Sokol Čepí a SDH Čepí
se starají o sběr odpadků na dětském hřišťátku a velkém
hřišti za účasti rodičů a vedoucích. Vyzýváme všechny děti
a občany, aby sami udržovali pořádek.
Přeci po sobě nenecháme uklízet naše nejmenší…
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Tělovýchovná Jednota Sokol Čepí
V naší obci byla po několika letech obnovena tradice sokola. Děti se scházejí každý týden a
společně si odsouhlasily název „Tygříci“. Když je pěkné počasí scházíme se s dětmi na
dětském hřišti, kde máme k dispozici skluzavku, kolotoč, lavičky a pneumatiky. Máme
možnost scházet se i na velkém hřišti, kde děti jezdí na kolech a hrají různé míčové a
překážkové hry. Když se ochladí scházíme se v sále obecního domu, kde cvičíme, hrajeme
hry, děti plní úkoly bobříků a vytvářejí různé výrobky dle ročního období. Tyto výrobky
vystavujeme v oknech sálu Obecního domu nebo v oknech zdejší kapličky. Ke hrám využíváme koberec se silnicí a novou
žíněnku, kterou pro Sokol pořídila obec. Dne 30. ledna byla zvolena nová předsedkyně p. Petra Černíková, která má pro
usnadnění přístupu náhradní klíče od sálu obce. Telefon: 608 711 551.

V rámci sokola proběhly tyto akce:

Navštívili jsme s dětmi dopravní hřiště v Chrudimi, kde se děti
učily dopravní značky a byly odměněny spoustou drobností, které souvisí s dopravou. Tuto akci si určitě
zopakujeme v letošním roce na podzim. Lampiónový průvod obcí a zapálení svíček u pomníku, na počest
zesnulým. Zpívání koled u kapličky před Štědrým dnem. Děti s rodiči se naučili koledy a tyto zazpívali
zúčastněným posluchačům. Ochutnali jsme zde vánoční čaj a punč od Obecního úřadu Čepí a vánoční
cukroví od Spolku žen. V letošním roce proběhl Jarní a Letní bazárek. V rámci Letního bazárku TJ Sokol
odvezl sbírku pro Dětské centrum Veská na dětský den v pátek 5. 6. do areálu centra. Naše čepské děti si
tento den nádherně užily, zúčastnily se mnoha soutěží a odnesly si spoustu dárků. Poděkování od MUDr.
Drahomíry Peřinové, ředitelky DC Veská, patří všem, kteří na sbírku přispívají. Zároveň chceme poděkovat
všem, kteří přispívají na sbírku Diakonie Broumov. Přispěli jsme na účet diakonie 2008: Kč 250,-; 14. 2. 2009:
Kč 330,-; 30. 5. 2009: Kč 310,--. Pálení čarodějnic - děti si přinesly spoustu doma vyrobených čarodějnic,
které pak společně pod dohledem hasičů symbolicky upálily na hranici. Byly odměněny nejkrásnější figuríny
čarodějnic a děti si měli možnost zasoutěžit za sladkou odměnu. Akce byla ukončena opékáním vuřtů. Sokol
Čepí uspořádal pro ženy 12-ti hodinový kurz břišních a orientálních tanců pod vedením zkušené tanečnice
paní Morávkové. Pro velký zájem zveme všechny ženy k pokračování opět na podzim!!!.
Pavla Šelembová

Plánované akce:
TJ SOKOL Čepí zve neregistrované hráče na TENISOVÝ SRANDAMAČ o pohár starostky obce!
V sobotu 4. července ve 13 hodin na kurt Restaurace pod Terasou.
Kategorie - muži, ženy, děti. Soutěže pro všechny děti budou připraveny cca od 14 hodin.
Přihlášky (SMS, telefonicky) do cca 1. 7. - pan Jiří Pekárek (739 105 150) nebo pan Milan Černík
(608 000 002). Startovné 100Kč/hráče, v ceně je klobáska s chlebem. Kdo letos vyhraje pohár?

POZVÁNKA na víkend 15. - 16. srpna 2009 - prázdninové táboření na koupališti pro rodiče s dětmi a další
zájemce o dobrodružství a zábavu. Sledujte aktuální informace na nástěnce v okně hostince.

Spolek žen
20. 2. Tupperware - paní Iva Němečková seznámila ženy s moderními pomocníky do kuchyně a předvedla
několik ukázek, jak si práci v kuchyni zpříjemnit a urychlit. Při této akci si ženy mohly i tyto výrobky objednat.
3. 4. Velikonoční výzdoba - vyzkoušely jsme si výrobu velikonoční výzdoby z různých přírodnin a děti si
namalovaly spoustu kraslic. 26. 4. Přednáška MUDr. Rečlové - při této akci jsme se dozvěděly mnoho
zajímavostí z oblasti homeopatie a užívání těchto léků v praxi. 29. 4. UNICEF - několik žen ze spolku se
zúčastnilo charitativní akce v callcentru v Pardubicích, kde odbavovaly hovory na telefonních linkách bez
nároku na odměnu. 12. 6. Malování na hedvábí - paní Zora Voženílková nás seznámila s různými technikami
barvení hedvábí. Odnesly jsme si 2 výrobky z vlastní tvorby a domluvily si pokračování kurzu na podzim
letošního roku a možnost zakoupení výrobků před Vánoci.
Jindřiška Festová
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Sbor dobrovolných hasičů Čepí
Sbor dobrovolných hasičů Čepí přispívá svojí činností rozkvětu obce a prezentuje obec na hasičských
závodech v okolních obcích. Hasiči pravidelně trénují od jara do podzimu na hřišti u koupaliště. Starostou SDH
je pan Milan Chocherčák, velitelem pan Jaroslav Brůna a vedoucím mládeže Míra Koudela. Přes zimu jsme se
vzdělávali - školení starostů, preventistů, velitelů a mládeže. Pořádáme turnaj ve stolním tenise –
Memoriál Václava Kaválka a sami se účastníme turnajů v okolí. Díky duplikátu klíčů od sálu obecního domu,
můžeme zlepšovat kondici v ping-pongu v centru obce. Pořádali jsme školení 1. Pomoci pro občany obce a
členy sborů pardubického okrsku. Ocenili jsme děti z TJ Sokol Čepí, které poslaly svoje výkresy do soutěže
Požární ochrana očima dětí 2009. Výbor hasičů vybral díla Lukáše Rybenského a Adama Tocháčka a
odměnili je pěknými pastelkami, skicákem a diplomem na závodech v Čepí 16. května. Staráme se o pořádek
požární zbrojnice a údržbu hasičského auta a mašiny. Díky žádosti podané paní starostkou na
Ministerstvo obrany v loňském roce, jsme zdarma pořídili 19. 6. další mašinu. Díky obětavým rodičům,
konkrétně panu Vladimíru Kombercovi, se podařilo zrenovovat starou stříkačku z roku 1939. Až vyklidíme
starou požární zbrojnici, pustíme se do renovace ostatních historických kousků. Pořádali jsme řadu brigád 27. a 29. března jsme svezli pořezané větve z okolí bytovek, domů na špici, dětského hřiště, valu u
průmyslové zóny a koupaliště na kupu určenou k pálení čarodějnic. Ani déšť a zima nás neodradily. Byli jsme
pozváni k reprezentaci obce Čepí na výstavu hasící techniky u ČEZ arény v Pardubicích. Obec
prezentovali naši uniformovaní hasiči, hasičské auto a stará stříkačka. 30. dubna jsme spolu se členy
Jednotky sboru dobrovolných hasičů zajišťovali bezpečnost a dohašování při pálení čarodějnic. Den na to
jsme pořádali první Májový srandamač v nohejbale. Výsledky: 1.Tatrmani, 2.Jezevci, 3. Malibu, 4.Jezbořice,
5.Gentlemani, 6.To dáme, 7.SDH Čepí. Závody Otvírání studánek 2. května v Třebosicích, družstvo mužů
skončilo na 4. místě. 16. 5. Čepský tunel 2009 vystihuje příspěvek Alexandry Klímové:
„Hasičské závody zde v Čepí na hřišti pro mě
byly neskutečně krásným zážitkem! Dostalo mě
hned na začátku nadšení a zápal těch
nejmenších a školou povinných dětí. Musela
jsem si poopravit svůj zřejmě doposud mylný
názor, že děti z vesnice musíme vozit do města
na kroužky, aby z nich něco bylo a jen tak se
nepoflakovaly. Navíc si velitelé dokážou srovnat i
ty starší, se kterými už si někdy doma nevědí
rady, to mě bylo také velice sympatické. Je vidět,
že tělesná aktivita naší mládeži jedině prospívá.
Celkem nám počasí přálo a tak jsme si to užili až
do večera, vlastně do noci. Velké poděkování
patří především veliteli hasičů Jardovi Brůnovi a
strojníkovi Dráďovi Souškovi a jejich partnerkám,
které se staraly o naše bříška a nehnuly se od
stánku_s občerstvením.“
Závodů v Čepí se zúčastnilo celkem 18 družstev
ze sborů pardubického a chrudimského okrsku. Kategorie - děti mladší: 1. Klešice; 2. Jezbořice; 3. St.
Jesenčany Kategorie - děti starší: 1. Klešice; 2. St. Jesenčany; 3. St. Máteřov; 4. Jezbořice Kategorie - ženy:
1. Jeníkovice; 2. Blato Kategorie - muži: 1. Třebosice, 2. Blato; 3. Jeníkovice; 4. Jezbořice; 5. St. Máteřov; 6.
Čepí A-ml.; 7. Čepí B-st.; 8. Dubany B; 9. Dubany A. Děkujeme sponzorům a všem, kteří podpořili svojí
dobrovolnou činností zdárný průběh akce - Obec Čepí, BAUSET CZ, PROFI-Kompresory, Statek 17. – Ing.
Arnošt Pleskot, Autodoprava Libor Matějka, BOCO machines, POHORELEC, Klub vojenské historie,
Autodoprava Jiří Pleskot, Autodoprava Jiří Košťál, Smíšené zboží – Vlasta Linhartová, Ing. Karel Dvořák a
Jana Suchá, Obec Srnojedy. Jedna príma disciplína - střelba ze vzduchovky, kterou si užily děti z Čepí a i
ostatních sborů hasičů, se ujal pan Kostka. Mladí hasiči natrénovali svoje taneční vystoupení JUMP STYLE.
K tanci a poslechu hrála country kapela KLAPETO a DJ Koudy. Dne 21. 5. Obecní zastupitelstvo schválilo
žádost o duplikát klíčů od domečku na koupališti. Zodpovědnými osobami jsou pan Milan Chocherčák a
Lucie Pohorelcová. Krásné 6. místo obhájilo družstvo mužů za deště a zimy 30. května na Memoriálu
Hrachoviny ve St. Jesenčanech. V sobotu 13. 6. spěchali naši hasiči ze závodů v Třebosicích – O pohár
starosty, na brigádu v Čepí na koupališti. Od 9 hodin pilně pomáhali jak členové sboru (Jaroslav Brůna, Jiří
Velehradský, Jan a Lucie Pohorelcovi, Míra Koudela, Patrik Macháček s Katkou, Lukáš Horáček, Adam
Komberec, Jakub Račák, David Šuba, Tomáš Koubek, Tomáš Voženílek, tak i občané Čepí: František Sura
ml., Jaromír Voženílek, Jan a Richard Pithartovi, Jaroslav Frank, Paní Šelembová s Míšou a Jiříkem, Adam
Tocháček, Pavel Čapský st. Paní Alexandra Klímová vyprala závodní dresy a upekla skvělé housky. Natřeli
jsme fasádu, vyklidili a roztřídili věci v domku, navezli materiál a regál ze staré hasičárny, vypleli okolí domku a
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břeh koupaliště, navezli hlínu do dolíků u velkého hřiště, oseli trávou, zalili a bagrem vyčistili nátok koupaliště.
Fr. Sůra ml. pořezal spadané větve motorovou pilou. Bohužel staré, zarostlé nátokové potrubí se nepodařilo
zprůchodnit. Elektrorozvod v domku zajistí pan Chocherčák. Občerstvení pro brigádníky zajistila paní
starostka MVDr. Dvořáková a hasiči. Budeme ještě pokračovat, abychom vyčistili a napustili požární nádrž. Na
zasedání obecního zastupitelstva 23. 6. 2009 byl jmenován za řidiče a strojníka JSDH Čepí pan Jaromír
Voženílek.

Plánované akce: 27. 6. pomůžeme občanům Čepí s odbytem při sběru velkoobjemového odpadu, sraz
máme v 7:00 u staré hasičárny a vyklidíme i domek na koupališti. Dále vylepšíme exteriér a interiér požární
zbrojnice a zúčastníme se dalších závodů v okrsku.
Lucie Pohorelcová

Mariášníci

6 MARIÁŠOVÝCH turnajů
Začátek:
Startovné:
Pravidla:
pá 12. 6.
pá 26.6.
pá 10. 7.
pá 24. 7.
pá 7. 8.
pá 21. 8.
po 31. 8.
od 10:00

vždy v 19:30 hod
Kč 25,25,- / turnaj
jako při velkém turnaji
ČEPÍ
JEZBOŘICE
NAČEŠICE
ČASY
JEZBOŘICE
ČEPÍ
Posvícenský turnaj pro zvané v Čepí
Omezený počet hráčů: max 20 os

Obec Čepí, výbor pro sociální věci, školství, kulturu a sport si Vás dovoluje pozvat na "Pouťový turnaj smíšených týmů (3+3) ve
volejbale", který se koná v sobotu 11. 7. 2009. Přihlášky se startovným (360 Kč za tým) přijímá Pavel Novotný.

Závěr letních prázdnin je u nás spojen s posvícenským veselím a poutí v Heřmanově Městci. Letos v sobotu 29. srpna
začneme tradičním nohejbalovým turnajem na hřišti u požární nádrže. Registrace hráčů je do 7:30. Informovat se můžete
u Richarda a Jana Pithartových nebo Vladimíra Ryby (tel: 721 745 920). Večer vrcholí posvícenskou taneční zábavou
v sále Obecního domu a griluje se sele na rožni. V neděli je u kapličky sv. Marie Karmelitské od 15 hodin
posvícenská mše a v pondělí 31. srpna je v obecním hostinci Posvícenský mariášový turnaj pro zvané.
Podělíte se s námi v dalším čísle Obecních novin i o Váš oblíbený sváteční recept?
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