„Vážení spoluobčané,
letní prázdninové měsíce se nám přehouply do prvního podzimního, a i když nám stále ještě počasí přeje, kratší dny a první
„rodičáky“ nám nekompromisně podzim potvrzují.
Chci se ještě pár slovy vrátit na začátek léta, do doby, kdy obec vybírala firmu na další část oprav a zateplení
obvodového pláště budovy mateřské školy. O tom, že se bude pokračovat v opravě budovy MŠ, zastupitelé rozhodli už loni
na konci srpna, kdy se schválila žádost o dotaci z Programu obnovy venkova, právě na zateplení budovy MŠ. Při přípravě
rozpočtu a plánování financí na další akce zastupitelé rozdělili zateplení budovy MŠ do dvou let – 2009 a 2010.
Nabídky firem na stavební úpravy budovy MŠ nejprve posuzovali členové stavebního výboru, kteří postupovali velice
opatrně a došlé nabídky hodnotili důsledně a podrobně. Upozorňuji, že členové stavebního výboru jsou muži, kterým daná
problematika rozhodně není cizí. Sama se pravidelně zúčastňuji jednání všech výborů jako host a tak mohu zodpovědně
prohlásit, že i schůzky stavebního výboru, které se týkaly rekonstrukce budovy MŠ, probíhaly vždy velmi konstruktivně,
materiály byly precizně připraveny a dotazy a případné nesrovnalosti se vždy vyjasnily. Členové výboru se při výběru firmy
rozhodovali pouze dle svého svědomí, nebyli nikým násilně ovlivňováni. Jejich názor byl návrhem pro jednání
zastupitelstva. Zastupitelstvo teprve svým rozhodnutím návrh schválilo (takže výběr firmy nezávisel jen a pouze na jednom
člověku).
Rozepisuji se o tom tak dlouze proto, že i když byly zachovány všechny podmínky průhlednosti při výběru firmy na
opravu budovy MŠ, tak i přesto (nebo právě proto) se ve vsi objevily pomluvy (nelze jinak nazvat), že celá letošní akce
opravy MŠ byla předem připravená. Vznikly ze závisti a jako další trapný pokus uškodit konkrétnímu člověku.
Proto se obracím na Vás, Vážení spoluobčané, pokud budete mít nějaké pochybnosti o čemkoliv v naší obci,
přijďte si o tom popovídat na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, přijďte jako hosté na jednání kteréhokoliv
výboru, přijďte nahlédnout do zápisů z jednání. Nedávejte šanci závistivým a nepřejícným lidem, kteří se snaží
škodit těm, co nejvíc a dobře pracují. Nedávejte šanci jejich ubohým výmyslům.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemný, slunný podzim.“
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
starostka obce Čepí

Ú čast a projednání podrobností za období 23. 6. - 25. 8. 2009
23. 6. 2009 za přítomnosti všech členů
 výběr zhotovitele herního mobiliáře do Mateřské školy Čepí pro dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.
Vybrána firma ARX Trade, spol. s r. o. Dražkovice 8.
 Bod 9) Stížnost zastupitelů – Miroslav Beránek, Ing. Josef Drábek, Mgr. Pavel Novotný - viz zápis z OZ ze
dne 23. 6. – k nahlédnutí na OÚ nebo www.cepi.cz
 přijat nový člen Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čepí pan Jaromír Voženílek jako řidič, hasič.
 proveden bezúplatný převod hasičské stříkačky od Ministerstva obrany ČR pro Obec Čepí v hodnotě Kč
35000,--.
 projednáno a odsouhlaseno čištění trubek nátoku koupaliště firmou VAK Pardubice.
 městská hromadná doprava – poprvé projednáno prodloužení linky č. 24 ze St. Máteřova.
1. 7. 2009 schůzka: Kontrolní výbor
bude upraven Rozpočtový výhled obce na roky 2010 – 2014. Kontrolní výbor požaduje od ostatních výborů
zprávy o činnosti.
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3. 7. 2009

schůzka: Výbor stavební, pro strategický rozvoj a informační technologie
 oprava omítky dětského hřiště – nejlevnější varianta - břízolit
 výměna oken v MŠ, od 8. 7. bude zahájena výměna
7. 7. 2009 za přítomnosti 4 členů OZ, omluveni: Mgr. Novotný, Ing. Drábek, neomluven: M. Beránek
 zvolen nový člen Finančního výboru, jelikož rezignoval Ing. Radovan Hlaváček, byla zvolena paní
Miroslava Pleskotová.
 projednáno zorganizování ankety v obci – zjištění zájmu občanů o městskou hromadnou dopravu –
prodloužení linky č. 24 ze St. Máteřova – zejména noční spoje.
 dobudování II. etapy komunikace v průmyslové zóně (PZ). Snaha zastupitelů vyřešit problém
s vyúčtováním. Byl odhlasován stavební dozor pro II. etapu výstavby komunikace v PZ, firma Malinský s. r.
o., aby nedocházelo k průtahům, které se vlečou od zrealizování I. etapy výstavby místní komunikace.
6. 8. 2009 Výbor pro dopravu, bezpečnost, životní prostředí a spolkovou činnost
 řešen pořádek v obci – trávníky, atd.. Zorganizován výběr multifunkčního traktoru ze 6ti nabídek – firma
Agrometall Nový Dvůr.
 upozornění policii na rychlost v obci, zejména na komunikaci Dubany - Rozhovice.
 plán druhého sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu na 26. 9. 2009
 projednáno čištění požární nádrže SDH Čepí – plán na II. pol. srpna
 informace o akci TJ Sokol Čepí – Táboření na koupališti – bezpečnost, ..
 projednán program Posvícení 2009
24. 8. 2009 – schůze 2 výborů
Výbor stavební, pro strategický rozvoj a informační technologie
Výboru pro dopravu, bezpečnost, životní prostředí a spolkovou činnost
 projednána možnost dotace z Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací, chodníků,
měřičů rychlosti, bezpečnostních prvků (přechodu, retardérů, apod), techniky, apod. Zápis ze schůze vč.
pochůzky po obci a výčet potřebných oprav je na www.cepi.cz – viz Obecní úřad - Zápisy z jednání výboru
pro dopravu, bezpečnost, životní prostředí a spolkovou činnost. K nahlédnutí je také na Obecním úřadě
Čepí.
25. 8. 2009 za přítomnosti 6 členů. Neomluven: M. Beránek
 odhlasována smlouva s Dopravním podnikem Pardubice na prodloužení linky č. 24 ze St. Máteřova na
zkušební dobu (1. 11. - 31. 12. 2009). Uvidíme, jaký bude zájem občanů a jaká bude vytíženost autobusu.
Případně smlouvu na rok 2010 prodloužíme.
 podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova (místní komunikace, chodníky, zeleň, …)
 podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na II. etapu zateplení fasády MŠ Čepí (severozápadní část) v roce 2010.
 podána žádost o dotaci na rok 2010 pro Regionální školu obnovy venkova.
 schválen nákup multifunkčního zahradního traktoru JOHN DEER s příslušenstvím pro letní a zimní údržbu
obce + financování (12 měsíců bez navýšení, 10% akontace, převážná část bude uhrazena v roce 2010).
 garáž Obecního hostince – pro všechny žadatele o pronájem bude bezplatné. Předpokládáme toleranci,
ohleduplnost a dodržování pořádku.
 odsouhlasen dar na činnost Kynologickému svazu Jezbořice v hodnotě Kč 1000,--. Svaz bude podporovat
akce pro děti v obci Čepí.
 bude pořízeno 100 ks čalouněných židlí do sálu Obecního domu.
 SDH Čepí – mládež – provedla nátěr Požární zbrojnice Čepí, 23. 8. zorganizovali a financovali čištění
požární nádrže a pomáhali ve firmě Jirout Kompresory.
 řešeny retardéry (24. – 25. 8.) byla provedena anketa občanů ulice ke koupališti.

O dkoupení nové dešť
deš ťové kanalizace
Na řádném zasedání zastupitelstva obce Čepí dne 25.8.
2009 bylo odsouhlaseno odkoupení nové dešťové
kanalizace DN 250 za cenu 135.000,- Kč, která byla
vybudována na pozemcích č.parc. 158/5 a 349 v k.ú. Čepí

(směr Rozhovice). Realizace dešťové kanalizace byla
podmínkou pro odvodnění komunikace v rámci akce:
Výstavba inženýrských sítí pro stavbu 4 RD. Ostatní
inženýrské sítě, které se nyní nacházejí podél plánované
výstavby si plně hradila investorka paní Lenka Mlejnková.
Ing. R adek Čapský
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V enkovní m obiliář
obiliá ř v M Š
Na začátku března jsem požádala Ministerstvo pro místní
rozvoj o dotaci na výstavbu herního mobiliáře do MŠ. Celá
akce se nazývá „Děti tvoří pro děti“ a zahrnuje jak výstavbu
dětského herního mobiliáře, tak i zkrášlení, zútulnění a
propojení jednotlivých částí mobiliáře. Tento mobiliář již na
zahradě MŠ buduje firma ARX Trade, spol. s.r.o.,
Dražkovice. Děti budou mít ke hraní hasičské auto na
pružinách, sanitku, dřevěný altán s nábytkem (lavičky,

O prava budovy M Š
Letní měsíce jsou pryč a brzy se zima zeptá co jsme dělali
v létě. Můžeme s klidem říci - nelenili jsme. V letních
prázdninových měsících byla provedena výměna
zbývajících oken a vchodových dveří. Současně se
provedlo zateplení obvodových stěn jižní a východní
fasády, včetně soklů. Klempíři vyměnili okapy se svody,
parapetní plechy a oplechování římsy. Na příští rok
plánujeme zateplení zbylých stěn, tedy ze severní a
západní strany. Vrchní probarvovanou omítku natáhnou

stolky) a dřevěnou prolézačku se skluzavkou – to vše za
292 978 Kč včetně DPH. K doplnění obec dokoupí okrasné
dřeviny, okrasné oblázky a děti vytvoří okolo zahradního
domku minizadrádečku. Na celou akci je plánováno
300 000 Kč a bude dokončena v říjnu 2009.
Mám velkou radost, že se nám daří postupně
zvelebovat MŠ po všech stránkách – budovu (okna, topení,
dveře, zateplení obvodových zdí) i dětské hřiště na
zahradě.
M V D r. Z uzana D vořáková
zedníci najednou s dokončením zateplení. Barevný návrh
řešení fasády provede Ing. arch. Mudruňka. Realizaci celé
akce byla v poptávkovém řízení vybrána firma Radek
Hendrych - Stavex Chrudim s nejnižší cenovou nabídkou
666.970,- vč. DPH. Obec Čepí požádala o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v rámci Programu obnovy venkova v r. 2009 a získala
dotaci ve výši 100 000 Kč. Na dokončení akce v příštím
roce budeme opět žádat o výše uvedenou dotaci.
Ing. R adek Čapský

V době prázdnin proběhla na MŠ Čepí
výměna zbývajících oken a výměna
vchodových dveří. Dále došlo k zateplení
jižní a východní strany budovy. Velkou
změnou prošla i školní zahrada. Díky paní
starostce Dvořákové, paní Korejtkové a
šikovnosti našich dětí, které nakreslily své
představy o tom, jak by chtěly, aby
vypadala naše zahrádka, se podařilo získat dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj na vybavení zahrady. A tak
díky panu Dvořákovi a jeho firmě Arx Trade na zahradě
přibylo hasičské auto, sanitka, domeček se skluzavkou a

v nejbližší době ještě altán s vybavením. Pak ještě zbývají
další zahradní úpravy - vysázení stromečků, … Díky
daru od pana Libora Matějky z Jezbořic nám přibyl i nový
písek v pískovišti. Touto cestou bychom chtěly poděkovat
všem maminkám, které přišly pomoci do školky paní
Francové s úklidem po stavebních pracech. Jmenovitě to
je paní Černíková, Michková, Puldová, Vančurová H.,
Ritschelová, Chocherčáková, Veselá, Šelembová,
Píchová a Pohorelcová. Poděkování patří i panu
Machatému, který nám udržuje školní zahrádku tak, aby
byla krásná a bezpečná pro děti.
Lenka Tesařová, ředitelka M Š

Z eleň
ele ň na protihlukovém valu

která se úklidem, úpravou a sekáním zeleně zabývá.
Naštěstí spolupráce s touto firmou byla velice rychlá a do
dvou dnů byl celý val posekán a okolí valu perfektně
uklizeno. Posekání strany u obytné zástavby stálo 2 160
Kč bez DPH a strany u průmyslové zóny 6 144 Kč bez
DPH. Stříkáním postřikem proti plevelu a včasným
sekáním se nyní pokusíme udržovat protihlukový val již
sami.
M V D r. Z uzana D vořáková

V letošním roce se nám nepodařilo podchytit
údržbu zeleně na protihlukovém valu hned z jara.
Způsobila to plánovaná rekonstrukce místní komunikace
podél protihlukového valu k domku manželů Závodných,
která se značně protáhla. Plevel vyrostl do obřích rozměrů,
hlavně na straně k průmyslové zóně. Na jeho zlikvidování
jsem musela objednat firmu KRISTI CZ s.r.o., Pardubice,

D opravní znač
zna čka označ
ozna čující konec obce Čepí u prů
pr ům yslové zóny
Dopravní značka, která označuje konec obce Čepí, a která je umístěná u průmyslové zóny, byla v posledních měsících
několikrát poškozena – pravděpodobně pracovníky firmy MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. při přepravě nadrozměrných
nákladů. Z tohoto důvodu byla nová značka přemístěna o několik metrů za výjezd z průmyslové zóny. Zajistilo
Cestmistrovství – Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
M V D r. Z uzana D vořáková
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N ová technika pro obec
Obec zakoupila na úklid veřejného prostranství travní
traktor X300R od firmy AGROMETALL s.r.o. Nový Dvůr.
Jeho cena je 142 750 Kč. Ale jelikož potřebujeme uklízet a
udržovat v čistotě i chodníky, pořídili jsme rotační koště za
43 900 Kč, sněhovou radlici za 14 800 Kč, sněhové řetězy
a přívěsný vozík za 12 450 Kč. Financování techniky je
pro obec poměrně výhodné – obec zaplatí akontaci ve

M ěstská hrom adná doprava
Na jednání zastupitelstva obce dne 25. 8. 2009 bylo
schváleno zavedení MHD do obce Čepí prodloužením
linky č. 24 ze Starého Máteřova.
Uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti
předcházela anketa, která měla ukázat, zda obyvatelé
obce vůbec mají zájem o tuto službu, která bude plně
hrazena z rozpočtu obce. Výsledek ankety byl
jednoznačný, téměř všichni oslovení občané byli pro
zavedení MHD, pouze 1 hlas byl rezolutně proti, a pár
občanů, kterým to bylo jedno (protože používají výhradně
vlastní automobil). Na základě výsledku této ankety a po
schválení zastupitelstvem jsem tedy uzavřela dne 8. 9.
2009 výše jmenovanou smlouvu s Dopravním podnikem
města Pardubic a.s. zatím na dobu 2 měsíců – od 1. 11.

výši 10 % a 12 měsíčních splátek bez navýšení. Takže
tímto postupem rozložíme platbu do dvou rozpočtových
období a tím tolik nezatížíme letošní rozpočet, protože
s nákupem úklidové techniky jsme při tvorbě rozpočtu na
rok 2009 vůbec nepočítali.
O práci s traktorem (úklid chodníků po celý rok, sekání
trávníků) a o jeho údržbu s celým příslušenstvím se stará
pan Machatý.
M V D r. Z uzana D vořáková

do 31. 12. 2009 v rozsahu 1 páru spojů v pracovní den
(poslední noční) a 3 párů spojů o sobotách, nedělích a
svátcích (dopolední, odpolední a poslední noční). Za tuto
službu obec zaplatí celkem 12 625 bez 9 % DPH (476,42
km). Jízdní řád zveřejním okamžitě po jeho obdržení od
Dopravního podniku města Pardubic a.s.
Tyto 4 páry spojů jsou takovou první vlaštovkou, uvidíme,
jak budou využívány a podle zájmu občanů je možné
v budoucnu dopravní obslužnost obce ze strany MHD
rozšiřovat. Požádala jsem Dopravní podnik města
Pardubic a.s. o umístění automatu na jízdenky do Čepí,
ale jelikož automat stojí 250 000 Kč a DP nepočítal s
takovou investicí pro r. 2009, nemůže nám vyhovět.
Jízdenky si cestující budou muset kupovat u řidiče nebo
se předzásobit v Pardubicích.
M V D r. Z uzana D vořáková

N ové židle v sále
Vážené dámy, milé slečny, jste srdečně zvány na akce společenského i sportovního charakteru do sálu Obecního
domu již bez obav o své šaty či punčochy! Obec zakoupila 100 ks nových čalouněných židlí do sálu Obecního domu (1 ks
za 397,-- bez DPH, dovoz zdarma).
M V D r. Z uzana D vořáková

Czech POIN T
O přípravě kontaktního místa Czech POINTu v naší obci jsem psala již minule. Podařilo se nám konečně novou
počítačovou techniku nainstalovat, závěrečnou monitorovací zprávu včetně vyúčtování dotace jsem odeslala Ministerstvu
vnitra ČR, a tak je tedy tímto kontaktní místo Czech POINT v obci Čepí zprovozněno.
M V D r. Z uzana D vořáková

„ H ladová zeď
ze ď “
Jedním z bodů, který řešil Výbor pro stavební, strategický rozvoj a informační technologie na schůzi 3. července byl i
nejlevnější a přitom esteticky přijatelný způsob opravy "hladové" zdi na dětském hřišti. Byl přijat návrh na nástřik zítky bílým
břízolitem. Podél zdi byl vysazen břečťan, koncem září se vysadí popínavá růže a na jaře další dekorativní keříky. Náklady
na pořízení nástřiku byly Kč 12 800,-- vč. DPH. Zeleň je zdarma. Věříme, že prostředí dětského hřiště bude nyní pozitivněji
působit na své okolí. Děkujeme paní Svobodové za umožnění přístupu k vodě a napojení elektrického proudu.
Lucie Pohorelcová
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Z m ěny v dotač
dota čním program u
„Z elená úsporám “
Od 17. srpna letošního roku platí nová pravidla pro
udělování dotací majitelům rodinných a bytových domů.
Žádat můžete na tři oblasti :
A.1 Celkové zateplení
Vychází se z roční potřeby tepla na vytápění a dotace činí
u RD 1550 - 2200,- Kč/m2 podlahové plochy, resp.
u BD 1050 - 1500,- Kč/m2 podlahové plochy.
A.2 Dílčí zateplení
Vychází se z roční úspory potřeby tepla na vytápění a
dotace činí u RD 650 - 850,- Kč/m2 podlahové plochy,
resp. u BD 450 - 600,- Kč/m2 podlahové plochy.
B. Novostavby pasivních domů
zrušena podmínka certifikace dodavatelů a materiálů,
dotace činí u RD 250 000,- Kč, resp. na byt v bytovém
domě 150 000,- Kč.
C.1 Výměna zdrojů na tuhá, kapalná paliva nebo el.
vytápění
zdroj na biomasu 50 000 - 95 000,- Kč v RD
tepelné čerpadlo 50 000 - 75 000,- Kč v RD
C.2 Zdroj tepla do novostavby
zdroj na biomasu 50 000 - 95 000,- Kč v RD
tepelné čerpadlo 50 000 - 75 000,- Kč v RD
C.3 Instalace solárně termických kolektorů
ohřev teplé vody 55 000,- Kč v RD
ohřev teplé vody a přitápění 80 000,- Kč v RD
C.1 Výměna zdrojů na tuhá, kapalná paliva nebo el.
vytápění
zdroj na biomasu 25 000,- Kč na byt v BD
tepelné čerpadlo 15 000 - 20 000,- Kč na byt v BD

C.2 Zdroj tepla do novostavby
zdroj na biomasu 25 000,- Kč na byt v BD
tepelné čerpadlo 15 000 - 20 000,- Kč na byt v BD
C.3 Instalace solárně termických kolektorů
ohřev teplé vody 25 000,- Kč na byt v BD
ohřev teplé vody a přitápění 35 000,- Kč na byt v BD
Možností je i kombinace opatření, např. zateplení +
tepelné čerpadlo. K oběma dotacím dostanete bonus ve
výši 20 000,- Kč u RD a 50 000,- Kč na BD.
Poslední dotovanou věcí je energetický posudek a
projektová dokumentace. Výše dotace je dělena dle
oblasti A-C a typu stavby (RD a BD).
Výše popsané dotace jsou velmi zajímavé a já se jim
nemohu na tak malém prostoru více věnovat. Berte tyto
informace zároveň jako pozvánku na besedu, kde se
tématu budu podrobně věnovat. Beseda je plánována na
říjen v sále Obecního domu.
Pokud byjste potřebovali informace ihned – zastihnete mě
ve večerních hodinách doma (č.p. 8) nebo telefonicky 604
202 279, popř. www.zelenausporam.cz. Číslo na call
centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od
7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích).
Své
dotazy
můžete
také
posílat
na
dotazy@zelenausporam.cz.
Pro dotazy k dokumentaci (tepelně technické výpočty),
která slouží jako podklad pro žádost o dotaci, a také - kde
nalézt příslušné odborníky, můžete využít Informační
centrum ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků) na e-mailové adrese info@ckait.cz.
Ing.R adek Čapský

POZVÁNKA na přednášku "Zelená úsporám" dne 19. 10. 2009 od 19 hodin
v sále Obecního domu, přednášející Ing. Radek Čapský.

T ří d ěn í o d p a d ů p o m á h á r e c y k l a c i !
Každý z nás vyhodí za rok v průměru 150 - 200 kg odpadů. Jednoduchým výpočtem lze tedy zjistit, že je to půl kilogramu
odpadů na jednoho člověka za jeden den. Zdá se vám to málo?
Na konci června letošního roku žilo v České republice téměř deset a půl milionu obyvatel. Pokud by skutečně každý člověk
vyhodil půl kilogramu odpadů - za jediný den je to přes 5 tisíc tun. A za rok? Téměř 2 miliony tun odpadů. Přitom pokud
doma odpad třídíte, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství.
Jaký je obsah běžné popelnice?
22% z odpadu tvoří papír, 13% zabírají plasty, 9% sklo a 3% nebezpečný odpad. Bioodpadu
vyprodukujeme 18%, ostatního odpadu zbývá 35%. Ten, kdo využívá barevné kontejnery, může
za rok vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.
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„Lidé, kteří správně třídí odpad, umožňují jeho další zpracování. Odpady z barevných kontejnerů jsou následně odváženy
na dotřiďovací linky. Na těchto linkách se odpady zbavují nečistot a dále třídí podle jednotlivých druhů. Z dotřiďovacích
linek jsou odpady převáženy do zpracovatelských závodů, kde se odpady používají při výrobě nových výrobků.“ upřesnil
Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu.
Další informace o třídění odpadů najdete na webové adrese www.ekontejnery.cz .

U m í t e t ří d i t o d p a d ? O t e s t u j t e s a m i s e b e !
Zlí a nezodpovědní lidé zaneřádili park a město odpadky. Vítejte ve virtuálním světě třídění. Takové je motto soutěže,
kterou naleznete na internetovém portálu www.ekontejnery.cz. Soutěž propaguje třídění odpadu a jistě zaujme i pobaví
nejen děti, ale i dospělé.
Pokud chcete vyhrát mobilní telefon, MPEG4 přehrávač nebo tričko, musíte roztřídit 39 vyhozených předmětů (papírovou
obálkou počínaje a televizí konče) během 120 sekund na šest sběrných míst. O každé věci můžete tak přemýšlet jen o
něco déle než 3 sekundy.
„Soutěž každého, kdo dojde až do cíle, skutečně naučí, jak třídit odpad. Úspěšný hráč už se nesplete, co patří do bílého,
žlutého, modrého či zeleného kontejneru, co do běžné popelnice a co se odnáší do sběrného dvora. Na první pohled
vypadá hra jednoduše, ovšem za chvíli se mnozí hráči přesvědčí, že správnému třídění odpadu se skutečně potřebujeme
učit“, vysvětluje Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, která ve spolupráci s Pardubickým krajem hru
připravila.
Hra je velmi snadno pochopitelná a pracuje s jednoduchou grafikou. Šanci mají i úplní začátečníci v třídění odpadu.
Nejenže se dá použít nápověda, ale méně zkušení si mohou hru klidně několikrát zopakovat.
Smyslem hry je vytřídit SPRÁVNĚ A CO NEJRYCHLEJI všechny odpadky v parku. Hra probíhá do listopadu 2009 a s vítězi
se seznámíme hned v prosinci. HODNĚ ŠTĚSTÍ A RYCHLOU RUKU na www.ekontejnery.cz !
Kontakt :
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz
Chcete ekologicky zlikvidovat vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony,
drobné počítačové vybavení?
Můžete je vyhodit do "E-boxu", který je od 16. 9. 2009 umístěn v chodbě
Obecního úřadu Čepí. Pozor, do kontejneru nepatří: zářivky, výbojky,
baterie a akumulátory. Ty můžete ekologicky vyhodit v rámci dnů sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Také se Vám občas nevejdou odpadky do popelnice? Máme řešení! Na
Obecním úřadě si můžeme zakoupit speciální pytle od SOP Přelouč, a. s. za
pouhých Kč 20,-- / 1 ks. Pytel s odpadky pak přistavíte k popelnici v den svozu.
V Čepí je svoz komunálního odpadu 1x týdně – ve čtvrtek.

Vážení čtenáři, od nového roku 2010 se můžete opět těšit na pravidelná
čtení pro děti, které bude opět ve stejnou hodinu od 17:45 každé pondělí.

V ýzva
Řidiči, neparkujte své autom obily na chodnících
– krom ě toho, že V aše auta překáží chodcům ,
brání také úklidu chodníků!
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Posvícení v obci Čepí
A bylo posvícení.........
Jako každý rok je konec léta ve znamení posvícení a myslím si, že si ho každý
mohl užít dle své nátury. V sobotu 29. 8. to byli sportovci a již železně
pravidelný nohejbalový turnaj. Organizátoři akce přivítali celkem 16 týmů.
Starostka obce MVDr. Dvořáková předala ceny v následujícím pořadí: 1. MP
PARDUBICE, 2. NORCI, 3. NEMOŠÁCI, 4. KUČERKA, 5. DEOPIVO, 6. ČÍŽEK,
7. TOMPA, 8. RYPIPI, 9. ORNELLA, 10. KOŠŤÁL, 11. LUFŤÁCI, 12. HASIČI
ČEPÍ, 13. HOPIKO, 14. SECURITY, 15. KAŠAKA, 16. RAČÁK. Děkují za
podporu: Obci Čepí, MPS mostní a pozemní stavby, POHORELEC, Autoservis
HYBEŠ, Vladimír Ryba, rodina Pithartova, Ing. Karel Dvořák, Jana Suchá,
Rostislav Pleskot, Jiří Košťál, manželé Knesplovi, Spolek Mariášníků Čepí,
Vlasta Linhartová, Lucie Pohorelcová. Ti, kterým ještě zbyly síly a ti, co si je
šetřili, se vyřádili na taneční posvícenské zábavě v sále Obec. hostince od 20
hod s BAČO BANDEM. Zábava byla až do rána a abychom vydrželi, rožnil
Fanda Brůnů uzené kýty. V neděli 30. 8. proběhla mše u kapličky sv. Marie
Karmelitské od 15 hod. Odsloužil ji vikář Smola z heřmanoměstecké farnosti,
bylo požehnáno naší obci a také těm, co se o kapličku a okolí vzorně starají. Tak
bychom si všichni přáli, aby byly hezké vztahy v naší obci! A nastalo pondělí ve
znamení mariášového turnaje, naši chlapi hrají vytrvale a s láskou, pokud by je
manželka chtěla v pátek odtrhnout od karet, musí to 14 dní předem nahlásit, aby
se sehnal náhradník! Posvícenský turnaj vyhrál Husár Martin z Pardubic, z našich chlapů byl nejlepší Pepa Čížek, Fanda
Sura a Bohouš Hora, ale stejně pořadí vůbec nepovažují za důležité, hlavní prý je, že se dobře bavili. A na naše důchodce
se také nezapomnělo, dobře se pobavili při harmonice, houslích a vozembouchu a věřte žádný věk zde nehrál roli. Akci
v Obecním hostinci zorganizoval pan Vladimír Ryba st. za podpory obce Čepí. Tak zase za rok!!!
A lexandra K lím ová

Recept - Posvícenští karásci

„Pátrala jsem po známých, zda je v Čepí nějaké tradiční posvícenské pečivo, koláče a nikdo neví.
Co tak jednou něco začít a zkusit založit tradici slaného pečiva? Svoje výtvory bychom mohly za rok přinést a vzájemně
ochutnat v sobotu o posvícení do hospody, “ navrhuje paní Klímová.
Ingredience: 1 kg polohrubé mouky, 2 vejce, 1/2 másla, 1 kostka droždí, trochu cukru, soli, mléka (asi 600ml)
Postup: uhněteme těsto, necháme vykynout. Na vále pleteme houstičky nebo děláme šneky, dvojité copánky podle
fantazie. Dávka je na 2 plechy vytřené olejem, těsto mažeme vajíčkem, sypeme solí a mákem nebo kmínem, sezamovým či
lněným semínkem. Dozlatova upečené lehce pomažeme olejem.

Tělovýchovná jednota Sokol
Výzva:
Uvítáme nové členy, děti cca do 13 let i s rodiči. Sokol se pravidelně schází každý týden, v pondělí od 17 hod. Změna je
vždy předem upřesněna. Děti cvičí, hrají různé soutěžní hry apod. Při schůzkách v sále Obecního domu děti vyrábějí
přáníčka a ozdoby k danému tématu. Pořádáme různé akce. Plánovaná je návštěva dopravního hřiště v Chrudimi,
lampiónový průvod obcí, maškarní karneval k Helloweenu, mikulášská nebo vánoční besídka, nácvik koled pro vánoční
zpívání u kapličky atd. Rodiče, dopřejte svým dětem ještě další zábavu a aktivitu mimo školních a jiných kroužků.
Informace: Petra Černíková 608711551

V rám ci sokola probě
prob ěhly tyto akce:
TJ Sokol Čepí pořádal 4. 7. 2009 tenisový srandamač – čtyř-hry. Turnaje se zúčastnilo 15 hráčů. Pohár
starostky obce si vybojovali:
Skupina A: 1. místo: Bohumil Sura / Ivan Táborský; 2. místo: Radek Kopáček / Lukáš Beděrka; 3. místo:
Pavel Čejka / Petr Dobiáš.
Skupina B: 1. místo: Luboš Kadlec / David Holík; 2. místo: Arnošt Pleskot / Marek Hylena; 3. místo: Milan
Černík / Marek Osladil; 4. místo: Lenka Kadlecová / Edita Pekárková.
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Dne 15. srpna 2009 proběhlo u požární nádrže v Čepí tradiční stanování rodičů s dětmi pořádané TJ
Sokol Čepí s dozorem SDH Čepí. Počasí se nádherně vydařilo. Začali jsme se scházet v sobotu od 15
hodin. Nejprve si děti postavily stany za pomoci a podpory rodičů a příbuzných. V 16 hodin přišel p.
Dvořáček s Paint–ball klubu ukázat všem zúčastněným tuto hru. Děti i dospělí si vyzkoušeli střelbu do
terče. Najednou došlo k samovolnému (samozřejmě plánovanému) vznícení hromady suché trávy. Ale to
už přijížděla se sirénou jednotka hasičů Čepí, aby provedla precizní požární zásah za nadšeného
přihlížení diváků. Děti si mohly prohlédnout hasičské vybavení a sami si vyzkoušet hašení s hadicí.
Následovala šipkovaná s nálezem pokladu. Děti s dospělými šly po vyznačené trase a plnily různé úkoly.
Na konci trasy předškolní děti nalezly poklad č.1 –
balíčky bombónů. Po návratu na stanoviště hledaly
všechny děti poklad č.2 – pitíčka a další pamlsky. V
čase večeře si každý upekl špekáček na ohýnku.
Ještě jsme nechaly děti trochu pohrát a vyřádit a
pomalu jsme se všichni odebírali ke spánku ve
stanech. Zhruba o půl jedné v noci jsme nachystaly
na hřišti stezku odvahy. Cesta byla vyznačena
svíčkami. Odvážné děti musely projít tuto stezku za
vydatného strašení mladých hasičů. Postupně byly
děti buzeny a vysílány na stezku odvahy. Všechny
děti tento úkol nádherně zvládly a byly velmi
spokojeny, že jsou tak odvážné a že to dokázaly. Po
ranním probuzení jsme nachystaly snídani – chleba s máslem a marmeládou a čaj nebo koláče a bábovku, kterou pro nás
napekly některé maminky (Jindřiška Festová, Lenka Vančurová). Na posilněnou přinesla Saša Klímová svoje „karásky“. A
už jsme netrpělivě očekávali ukázku výcviku psů oddílu z Jezbořic. Bylo velmi úžasné sledovat, jak jsou psi krásně
vycvičeni a jak zvládají zásah na figuranta. Následovalo ukončení celého stanování zbouráním stanů nadšenými účastníky.
Organizátoři zůstali ještě na tábořišti a uklidili domeček a okolí. Myslím, že se tato akce velmi vydařila a všichni byli plni
nových prožitků.
Tímto bych chtěla poděkovat mladým hasičům v čele s Jardou Brůnou, za dozor a ukázku hasičského zásahu. Poděkování
patří také všem, kteří se podíleli na organizaci této akce – Mirka Pleskotová, Lucie Pohorelcová, Andrea Festová, Jindřiška
Festová ml.
Petra Černíková

Spolek žen
První setkání po prázdninách se uskutečnilo 18.9.2009 na přednášce Saši Klímové, která byla na téma „Bylinné koření a
výrobky firmy Just“.
V říjnu následuje přednáška o prevenci proti rakovině prsu a tradiční „bazárek“.
V listopadu se můžete opět těšit na vázání adventních věnců a přípravu vánoční výzdoby.
O všech akcích budete včas informováni pozvánkami.

Sbor dobrovolných hasičů Čepí
Sbor dobrovolných hasičů v naší obci nezahálel ani
přes prázdniny. Mám radost, že se mladší a starší generace dala
dohromady ať už při závodech, brigádách a pomoci obci.
Vždycky se sejde větší část členů a ochotně pomůže.
Suma sumárum: strojníci si vzali za své údržbu Avie a nově
pořízené hasičské stříkačky, pomohli jsme s odbytem při sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu (rukama nám prošlo
více jak 5100 kg!), opravili jsme čerpadlo u domku na koupališti a
vybudovali bar, vyčistili jsme požární nádrž na vlastní náklady.
Mládežníci natřeli novou hasičárnu a pomohli panu Jiroutovi
s úklidem skladových prostor, reprezentovali sbor na
Posvícenském nohejbalovém turnaji v Čepí a Hrách bez Hranic
v Barchově a zúčastnili se závodů v Dubanech, Jeníkovicích,
Jezbořicích, St. Máteřově a St. Jesenčanech.
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Sbor dobrovolných hasičů Čepí
Vedoucími mládeže byli jednohlasně nově zvoleni Adam Komberec a Jakub Račák.
Než začne zima plánujeme se zúčastnit závodů v okolí, pomoci s vyklizením prostor obce při dalším sběru
velkoobjemového odpadu, vymalovat klubovnu, provést sběr železa, zajet do vinného sklípku na Moravu a mít se rádi ☺.
Závěrem bych chtěla za nás, hasiče, poděkovat členům a občanům Čepí: Jaroslavu Brůnovi, Františku Čížkovi, Milanu
Chocherčákovi, Jiřímu Velehradskému, Arnoštu Pleskotovi, Tomáši Diveckému, Jaromíru Voženílkovi, Drahoslavu
Souškovi, Karlu Dvořákovi, Lukáši Horáčkovi, Jakubu Račákovi, Tomáši Koubkovi, Adamu Kombercovi, Tomáši
Voženílkovi, Davidu Šubovi, Patriku Macháčkovi, Michaele Čermákové, Miroslavě Pleskotové, Pavlu Čapskému st.,
manželům Frankovým a Šelembovým, Alexandře Klímové, Marku Osladilovi a také zastupitelům obce v čele s paní
starostkou Zuzanou Dvořákovou.
Pozor, tréninky stolního tenisu budou v sále obecního domu dle dohody s panem Milanem Chocherčákem.
Lucie Pohorelcová

POZVÁNKA
Zájezd do vinného sklípku U Vrbů www.uvrbu.cz , Hustopeče u Brna v pátek 16. října 2009. Odjezd
z Čepí: 16:00 hod, návrat v nočních hodinách. Degustace vín, ochutnávka moravských specialit a
klasická cimbálovka je zaručena. Kontaktní osoba: L. Pohorelcová (602 230 994).

Letošní tradiční vítání občánků se konalo v sobotu
5. 9. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Čepí od 10 hod. Vítala jsem společně s Mgr.
Pavlem Novotným 6 dětí: malou slečnu Emu
Svobodovou,
Veroniku
Diveckou,
Sofii
Pohorelcovou, Anetu Horákovou a chlapce
Milana Chocherčáka a Františka Kondrase.
Ve slavnostně vyzdobené místnosti OÚ jsme děti
obdarovali postžirovými účty MINI v hodnotě 500
Kč, plyšovými hračkami, maminky dostaly krásné
růže. Po zápisu do Pamětní knihy obce jsme si
společně připili na zdraví dětí.
M V D r. D vořáková

se letos uskutečnil v Barchově. Zde jsou výsledky: 1.
Jeníkovice, 2. Třebosice, 3. St. Máteřov, 4. Dřenice, 5.
Dubany, 6. St. Jesenčany, 7. Rozhovice, 8. Barchov, 9. Čepí.
Obec reprezentovali: Lucie Pohorelcová, Tomáš Koubek,
Šimon Dytrt, Patrik Macháček s Katkou, Tomáš Sura.
Za rok výsledky vylepšíme v Třebosicích!!!

POHLEDNICE OBCE, za cenu 5Kč / 1 ks je k zakoupení
v Obchodě se smíšeným zbožím, v Obecním hostinci a
Restauraci pod Terasou.
Pohlednice budou další, doufejme, že brzy opravíme Obecní
pohostinství, abychom pořídili hezčí snímek.
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K am vyrazit na podzim ní procházku v Čepí?
Na internetových stránkách www.cepi.cz
naleznete pěkné fotografie od Ing. Arnošta
Pleskota a Leoše Pávka. Víte, kam se můžete
zajít podívat v naší malé obci?
Obec Čepí je součástí sítě cyklotras
Mikroregionu Za Letištěm. Cyklotrasa č. 4177
Čepí - Tuněchody měří 10,4 km a je křížena
trasami Čepí č. 4182, Dřenice č. 4178 a
Tuněchody č. 4112. Po celé trase jedete po
zpevněném asfaltovém povrchu. Jedná se o
fyzicky nenáročnou projížďku bez výrazného
klesání či stoupání. Z Čepí vyjedete na Dřenice,
Blato, Mikulovice, Ostřešany až do Tuněchod.
Máte-li i svůj typ, kam v Čepí a okolí vyrazit,
napište na redakce@cepi.cz, doplníme i Váš
příspěvek.
Dětské hřiště Hřišťátko s atrakcemi pro děti, pár laviček pro rodiče či seniory naleznete v malém parčíku uprostřed obce.
Obzvláště přes léto tam je příjemné posezení.
Hřiště na nohejbal, volejbal V areálu u požární nádrže naleznou svůj ráj především sportovně založení jedinci. Na dvou
hřištích lze zahrát nohejbal, volejbal a jiné míčové hry. Hned vedle je asfaltová plocha vhodná pro bruslaře nebo např.
pozemní hokej. Za domkem je betonový plácek pro skejťáky. Rampy děti využívají jako skluzavku. Sportovní areál je
pravidelně udržován, slouží k tréninkům hasičů, pro sokoly na prázdninové táboření nebo k prima posezení pro naše
občany. O Posvícení zde bývá Velký nohejbalový turnaj, který vyvrcholí taneční zábavou.
Historickou dominantu obce, kapličku sv. Marie Karmelitské, naleznete na obecní návsi. Postavena
Obecní kaplička
byla za císaře pána v roce 1871. Přežila minulý režim a v 80. letech byla občany obce rekonstruována na vlastní náklady.
Nový kabát dostala v roce 2006. O Posvícení se přijďte podívat na nedělní mši.
Litinový kříž Od kruhového objezdu směrem na Jezbořice narazíte po pravé straně na křížek. Pochází již z roku 1878.
Je tvořen pískovcovým podstavcem opatřeným nápisy a samotným litinovým křížem. Nedávno byl renovován na náklady
firmy ExcaliburArmy.
Památník padlých
Pomník byl vybudován v roce 1946 místními občany. Na zvýšeném terénu je umístěn žulový kvádr.
Památku naleznete poblíž obecního úřadu ve směru na Dubany.
Obecní dům - pohostinství se zahrádkou a sálem
V centru obce můžete celý rok zajít posedět do obecní hospůdky,
přes léto i ven na rozkvetlou zahrádku. Pozor, nově je interiér laděn do slávistického stylu! V salonku najdete dvakrát týdně
mariášníky. V krásném sále se pořádají pravidelné bály, zejména nejoblíbenější ples Mateřské školky, přednášky, setkání
seniorů a schůzky malých sokolů.
Restaurace pod Terasou – tenisový kurt
Dalším pěkným místem pro relax a občerstvení v Čepí je Restaurace pod
Terasou. V létě je otevřena pěstěná zahrádka. Hned vedle si můžete zahrát tenis a dvakrát ročně se utkat na turnaji
O pohár starostky obce. Přijďte na báječné steaky a speciality paní Račákové!
Paint-ball klub
Hřiště Paintball Pardubice se nachází v zadní části Průmyslové zóny. Areál je situován přibližně o 5
metrů níže než okolí. Hřiště je řídce zarostlé dřevinami, které při letních vedrech poskytují příjemný stín. V případě zájmu je
pro Vás připraveno několik scénářů, při kterých lze maximálně využít hrací plochu. Více na www.paintball-pce.cz
Východočeský letecký archiv
Sdružení "VLA" se soustředí na vyhledávání zřícených letadel zejména ze II. světové
války, shromažďováním historicky cenných materiálů a renovací fragmentů. Jste-li fandy do letecké historie, domluvte se na
návštěvě s panem Pohorelcem. Více na www.pohorelec.cz
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Obec Čepí pořádá v sobotu 26. září 2009 od 9:30 do 10:30 hod u nové požární zbrojnice,
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad: televize, počítače, monitory, pneumatiky (osobní 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.
Nevozte do sběru: stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, sudy (asfalt), eternit.

TJ SOKOL Čepí zve neregistrované hráče na TENISOVÝ SRANDAMAČ - singly!
V neděli 27. září cca 10 hodin na kurt Restaurace pod Terasou.
Kategorie - muži, ženy. Soutěže pro všechny děti budou připraveny cca od 14 hodin
(PAINTBALL, UKÁZKA DRAVCŮ, SOUTĚŽE NA KOLE, ...). Přihlášky (SMS, telefonicky)
do cca 25. 9. - pan Jiří Pekárek (737 105 150) nebo pan Milan Černík (608 000 002).
Startovné Kč 120/hráče, v ceně je klobáska s chlebem+pivo/limo.
V případě nepříznivého počasí může být termín upraven

SDH Čepí pořádá sběr železa v sobotu 3. října v době od 9 do 11 hodin.
Železo můžete připravit na chodníky před domy, obcí budeme projíždět s valníkem a nakládat.
Rádi Vám s vyklizením železného šrotu pomůžeme!
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Rozhovor s paní Josefou M achatou
Paní Machatá, od kterého roku žijete v Čepí u Vašeho
syna a jeho rodiny?
V Čepí bydlím od prosince roku 2002.
Vím, že nejste přímo rodačka, povězte mi tedy něco o
místech, kde jste prožila předcházející roky.
Narodila jsem se v Chrudimi, kde jsme žili do roku
1947. Jednou k nám přišel švagr s tím, aby si manžel jel
do pohraničí vybrat baráček. A tak jsme se tam
nastěhovali. Jmenovalo se to Polesí. Pamatuji se, že se
tu hodně pořádaly akce pro děti, byli tu hodní lidé. Než
jsem sehnala práci, tak jsem pracovala v lese a na poli. V
zimě jsem vyráběla rohože do lesní školky na ochranu
před okusem zvěří. Manžel, který byl vyučený tkadlec,
mě naučil svému řemeslu a tak jsem pracovala
v tkalcovně v Jablonném v Podještědí. Poté jsem si našla
práci v brašnárně ve skladu. V roce 1957 jsme byli na
návštěvě u příbuzných v Chrudimi, kde jsme se
dozvěděli, že do práchovické cementárny hledají lidi. Tak
jsme se domluvili, že se přestěhujeme do Práchovic.
Bydleli jsme v bytovce. Já jsem jezdila do práce do
Botany do Heřmanova Městce, kde jsem byla až do
důchodu. Několik let jsem také pobývala v pečovatelském domě v Práchovicích. Měla jsem tam
hodně kamarádek a chtěla bych se tam ještě někdy podívat.
Jak velkou máte rodinu?
Mám pouze jednoho syna, ten mi to ale vynahradil třemi vnoučaty. Já jsem také ze tří dětí.
Měla jsem jednoho bratra a sestru. Bratr zemřel, když mu bylo 46 let, sestra v 73 letech a mně bylo
letos už 95.
Zmínila jste se o manželovi, kdy jste se seznámili?
Mně bylo 15 let, brali jsme se v mých 23 letech a syn se nám narodil, až když mi bylo 30.
Manžel byl hodný a hodně jsme toho spolu prožili. Jezdili jsme často na chatu do Křižanovic a taky
jsme rádi tancovali. Chodili jsme na Odpoledníčky do Slatiňan, Markovic a do Stolan. Bylo to vždy od
14 do 19 hodin. Večer by mě naši nepustili.
Jaké je Vaše původní povolání?
Vyučila jsem se kožešnicí v Chrudimi v ,,Živnostenském společenstvu krejčů a kožešníků“
a můj výuční list je vystavený v Chrudimi u Hoffmana.
Máte nějaké oblíbené jídlo?
Nejraději jsem vařila roštěnou a chlupaté knedlíky. Ty u nás byly opravdu často.
Byla jste někdy členkou nějakého spolku?
Byla jsem členkou Červeného kříže od roku 1959. Nejraději ale vzpomínám na to, jak jsme
chodili cvičit do Dělnické tělovýchovné jednoty. Byli jsme i na sokolském sletu. To bylo asi okolo roku
1926. S děvčaty jsme měly na sobě modré šaty s bílým lemováním a červené čepičky. Největším
zážitkem pro nás bylo, když nás z tribuny zdravil T.G. Masaryk.
Děkuji Vám, že jsem si s Vámi a Vaší rodinou mohla zavzpomínat a podělit se o nádherné chvilky i
s ostatními spoluobčany. Přejeme Vám i celé Vaší rodině hodně zdraví a spokojenosti do dalších let a ať jste
Jindřiška Festová
u nás v Čepí spokojena.
Vydává: Obec Čepí, Čepí 79, 533 32 Čepí, IČO: 00273457
e-mail: redakce@cepi.cz
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