„Vážení spoluobčané,
v tomto „úvodním slovu“ dalšího vydání Obecních novin Vás chci pozvat na procházku do naší
průmyslové zóny. Počasí nám stále přeje a hlavně – už nebudete potřebovat holínky!
Oprava místní komunikace do průmyslové zóny se konečně blíží ke konci. Dnes, tj. 26. 11.
2009, podávám žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Celá akce trvala podstatně déle, než jsme si
všichni představovali a předpokládali. Důvodů je víc a bude ještě určitě napsáno pár stížností,
kterými se zastupitelé obce budou muset zabývat a zdržovat se psaním odpovědí. Je to stále moc
čerstvé a také nedořešené, abych se nyní o tom rozepisovala. Třeba někdy později, až s určitým
časovým odstupem a získaným nadhledem.
Takže – pojďme a rozhlížejme se: nová asfaltová silnice k rodině Blažkových, Kořínků a
Závodných, široká betonová cesta k vjezdům do areálů firem podnikajících v průmyslové zóně,
dešťová kanalizace, která odvádí vodu z této cesty, nová větev veřejného osvětlení, přepychově
srovnaný pozemek připravený na vybudování solární elektrárny, dorovnaný a upravený terén podél
celé betonové cesty, nové oplocení pozemků firem, zasazené tůje podél cesty, zarovnaný, upravený
a vymýcený obecní pozemek při silnici směrem na Dřenice. Tady se patří poděkovat panu
Machatému, neboť vysekání a vymýcení travin, keřů a náletů starých desítky let dalo opravdu zabrat.
Vážení občané, užijte si procházku a ať Vám na cestu svítí sluníčko.

Závěrem Vám všem přeji příjemné prožití vánočních
vánočních svátků
a pevné zdraví v novém roce.
roce.“
Vaše Zuzana Dvořáková
starostka obce Čepí

Účast a projednání podrobností za období 6. 10. - 24. 11. 2009
6. 10. 2009 - Přítomno: 5, Omluven: Ing. Drábek, Neomluven: p. Beránek
 Průmyslová zóna – byla vybrána technicky nejpřijatelnější ponížená cenová nabídka zhotovitele
stavby, firma ČEP-KA s. r. o. Celková cena II. etapy je za Kč 3 210 329,-- vč. DPH. Stavbu nám
dozoruje Ing. Malínský.
 Podali jsme žádost o dotaci pro hasiče – pořízení motorové pily.
 Na vědomí jsme vzali žádost TJ Sokol Čepí na příspěvek Kč 5 000,-- na činnost na rok 2010.
 Projednali jsme žádost o dotaci z fondů EU na opravu chodníků a místních komunikací a veřejné
zeleně. Projekt nám zpracoval Ing. Loukota za Kč 90 000,--+DPH. Žádost podala paní starostka dne
26. 10. V únoru 2010 se dozvíme, zda jsme s žádostí uspěli. Pokud ano, začneme v květnu
s rekonstrukcí.
 2. projekt na opravu veřejného osvětlení a rozhlasu jsme zadali u VEPKA za Kč 95 000,--+DPH.
Žádost o dotaci bychom podali až v roce 2010.
 Schválili jsme příspěvek MŠ Čepí na pořízení dětských lehátek s matrací ve výši Kč 34 100,--.
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27.10. 2009 - Přítomno: 5, Omluvena: Marta Francová, Neomluven: M. Beránek
 Odsouhlasili jsme novou Zřizovací listinu MŠ Čepí ve smyslu novely č. 477/2008 Sb. zákona č.
250/2000 Sb.
 Schválili jsme finanční neúčelový dar od firem GODENERGY s. r. o. ve výši Kč 10 000,-- a ČEP-KA
s.r.o. ve výši Kč 10 000,-- pro MŠ Čepí.

24.11. 2009 - Přítomno: 6, Omluven: M. Beránek
 Návrh rozpočtu obce na rok 2010 visí na úřední desce (u Obecního úřadu nebo www.cepi.cz)
 Rozpočtový výhled obce Čepí na roky 2010 – 2014 vyvěšen na úřední desce
 Schváleno pořízení 2 ks ukazatelů (měřičů) rychlosti za cenu Kč 112 408,-- vč. DPH ze směru od
Duban a Rozhovic od firmy RozhlasTechnika – Jan Hanzl.
 Seznámení s výsledkem pasportizace Obecního hostince – viz článek níže.

Další zasedání se koná 15. 12. 2009 od 18 hod na Obecním úřadě. Přijďte i Vy!

V průmyslové zóně probíhá výstavba II. etapy
místní komunikace. Pan Machatý pilně
zvelebuje části obecních pozemků. Jelikož
obec nemá svoji motorovou pilu, používá pan
Machatý svoji vlastní. Plocha se překryje
hlínou, oseje travou a bude dále udržovat
novým traktorem. Zabetonuje se poutač na

firmy v PZ. Techniku nám, bez nároku na
úhradu, poskytla
firma ČEP-KA s.r.o.
Děkujeme panu Kabešovi za nápomocnost se
zkrášlením okolí PZ. I zde je vidět, že firmy v
PZ nemusí jen lidem škodit hlukem a prachem,
ale že se pro obec snaží navíc něco dělat.
Lucie Pohorelcová

Pasportizace Obecního
Obecního úřadu

zařídit v zájmu všech, kdo sídlí v této budově.
První kontrolní prohlídka celé budovy se
konala za přítomnosti úřednice ze stavebního
úřadu, zástupce hasičů a „hygieny“ dne 8. 9.
2009, při níž byly zjištěné pouze drobné
závady, které byly poměrně snadno a rychle
odstranitelné
(úpravy
WC,
instalace
odvětrávacích mřížek do dveří kuchyňky OÚ,
skladu a šatny pošty, popelnici umístit ven,
odstranit plíseň a vymalovat v úklidové
místnosti OÚ, instalace hasičského přístroje na
chodbu OÚ). Druhá kontrolní prohlídka
proběhla, opět za přítomnosti zástupců všech
již zmíněných organizací, dne 6. 10. 2009,
tentokrát již bez zjištění jakékoliv závady.
V tento den byl tedy stavebním úřadem ověřen
pasport stavby budovy OÚ.
Jako poslední krok dokončení celé akce bylo
podání
žádosti
Katastrálnímu
úřadu
v Pardubicích o změnu typu budovy na typ
„občanská vybavenost“ dne 15. 10. 2009.
MVDr.Zuzana Dvořáková

Protože budova Obecního úřadu v Čepí do této
doby neměla žádnou dokumentaci ověřenou
stavebním úřadem, podala jsem v červenci
letošního roku žádost o tzv. pasportizaci,
neboli ověření zjednodušené dokumentace
skutečného provedení stavby (pasportu) této
budovy.
V budově Obecního úřadu Čepí jsou, kromě
kanceláří úřadu, i ordinace zubní lékařky a
pošta. Celá budova původně, jak mnozí ještě
jistě pamatujete, byla stavěna jako garáže pro
požární vozidla a kanceláře. Po stavebních
úpravách, které změnily charakter využití části
budovy, až do této doby nedošlo ke kolaudaci
či pasportizaci upravené budovy. S tím
souvisely
samozřejmě
i
problémy
s uzavřenými, ověřenou stavební dokumentací
nepodloženými, nájemními smlouvami mezi
obcí a poštou, respektive obcí a MUDr.
Morávkovou.
Takže bylo opravdu nezbytné toto „vyběhat“ a

HLÁŠENÍ OBECNÍM ROZHLASEM
Od října slýcháte hlásit paní starostku MVDr. Dvořákovou (tel: 602 186 182), bytem Čepí 41,
v zastoupení slečnu Lucii Pohorelcovou (tel: 602 230 994), bytem Čepí 39.
Obracejte se, prosím, s vyhlášením kulturních, sportovních, dobrých či smutných zpráv, na ně.
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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Pasportizace Obecního domu
Stejná situace je s budovou Obecního domu.
Sice máme krásný opravený sál, novou
střechu na hospodě, opravené stropy a omítky
v lokále i salonku, ale zase nám chybí ověřená
dokumentace budovy. (Tu bychom měli
předložit třeba pojišťovně při žádosti o pojistné
plnění v případě, kdyby v hospodě hořelo,
apod.).
První kontrolní prohlídka budovy Obecního
domu proběhla 10. 11. 2009. Nedostatky a
závady, které mi sepsaly zástupkyně
stavebního úřadu, Krajské hygienické stanice a
hasičů jsou podstatně závažnější a jejich
odstranění nebude tak snadné a jednoduché,

Městs
Městská hromadná doprava
Že k nám od 1. 11. zajíždí
linka č. 24, jsme již zmiňovali
v minulém čísle. Aktuální
jízdní řád naleznete v příloze
novin.
Snažíme
se
maximálně vytipovat potřebné spoje a vykrýt
mezery, jak se dostat do obce nebo do
Pardubic. Protože místní rozhlas není zatím
slyšet všude, informujte, prosím, své příbuzné,

jako v případě budovy OÚ. Nezbývá, než se je
pokusit postupně odstranit a potom pozvat
zástupce jmenovaných organizací na další
kontrolní prohlídku.
Takže - personál v hospodě musí mít nově
zřízenou šatnu vybavenou šatní skříní, jeviště
sálu se musí požárně oddělit (zazdít) od skladů
na dvoře, označíme únikový východ ze sálu
světlem a orientačními tabulkami, na dvůr
nainstalujeme
světlo,
koupíme
nové
protipožární dveře do sálu, atd.
Chci poděkovat manželům Knesplovým za
pochopení a jejich vstřícnost při řešení těchto
problémů s budovou Obecního domu.
MVDr.Zuzana Dvořáková

známé,
spolupracovníky,
zaměstnance,
brigádníky o lepší dopravní dostupnosti. Pokud
pracujete na směny nebo jezdíte za sportem či
kulturou, mohou se Vám tyto spoje hodit. Svůj
paní
starostce,
názor
prosím
sdělte
zastupitelům obce. Zastavte se, napište vzkaz
na papírek a hoďte jej do schránky na obecním
úřadě
nebo
napište
e-mail
na
starosta@cepi.cz. Spoje lze přizpůsobit právě
Vašim požadavkům.
Lucie Pohorelcová

CZECH POINT = komunikace s úřady z 1 místa
Od poloviny listopadu se i naše obec stala kontaktním místem Czech POINT. Co znamená Czech POINT?
Česky – Český podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o asistované místo výkonu veřejné
správy, poskytující občanům zejména ověření údaje vedené v centrálních registrech, jako rejstřík trestu,
obchodní rejstřík apod.
Co můžete vyřídit už v Čepí?
 ověřený výpis z katastru nemovitostí
 ověřený výpis z obchodního rejstříku
 ověřený výpis ze živnostenského rejstříku
 ověřený výpis z rejstříku trestů
 přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 ověřený výpis z bodového hodnocení řidiče
 ověřený výstup ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)
 podání do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH
Co budete potřebovat a kolik Vás to bude stát?
Veškeré dokumenty jsou individuálně zpoplatněny v závislosti na počtu stránek a druhu výpisu.
Před tiskem se dozvíte, kolik případně zaplatíte. Je to tak snadné!
Aktuální info: www. czechpoint.cz
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V obci Čepí lze služby Czech POINT dostat na České Poště a obecním úřadě.

Bydlíte v Čepí krátce, třídíte odpad a nevíte, kam s ním?
V naší obci se kontejnery na plasty a sklo nacházejí v prostoru za Obecním
hostincem, kontejner na papír a plasty je u 3 bytovek. Bioodpad (listí, trávu,
plevel, apod.) lze odvážet během celého víkendu do areálu v „malé cihelně“ tj.
v lesíku na konci ulice „k požární nádrži / ke koupališti“. Během týdne má klíče od
areálu pan Frank, Čepí č. p. 46, který Vám je ochotně zapůjčí.
Za požární nádrží je prostor, kde se na konci dubna „pálí čarodějnice“. Sem
můžete po celý rok navážet větve a dřevo. Prosím, nevozte pneumatiky, PVC a jiné
plasty, které na kupu nepatří.
Do „E-boxu“ můžete vyhodit vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony a drobné
počítačové vybavení. E-box naleznete na chodbě Obecního úřadu Čepí.
2x ročně organizujeme, zhruba na jaře a na podzim, sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu (ledničky, TV, staré matrace, apod.) u nové požární
zbrojnice (tj. u 3 bytovek). S nakládáním odpadu Vám pomou mladí hasiči. Informaci
o sběru naleznete v AKTUALITÁCH na internetových stránkách www.cepi.cz, ve
schránkách, na vývěskách na obecním úřadě, v obchodě a hostinci.
Popelnice lze v obci pořídit přes Obecní úřad, každý rok se do dubna hradí
roční poplatek (viz obecně závazné vyhlášky Obce Čepí). Na obecním úřadě
můžete pořídit i odpadkové pytle (20 l) za 20,-- Kč. Pytel přistavíte
k popelnici
v den
svozu,
v Čepí
tj.
1x
týdně
ve
čtvrtek.

A jak
jak hodnotí čistotu v obci paní Jana Suchá?
„Žiji přímo v ulici ke koupališti již řadu let. V letošním roce to bylo poprvé, kdy se o úklid spadaného listí
v této části obce postaral někdo jiný, než ti spoluobčané, kteří zde bydlí. Jak se potvrzuje, tak výměna starosty
byla více než nutná a také výsledek je zřetelný. Dříve se nikdo ani neobtěžoval něco pro naši ulici zařídit.
Nová starostka, paní Dvořáková se postarala a zajistila firmu, která svoji technikou prořezala uschlé a
napadené stromy, odstranění keřů, všeho nepořádku, prohloubení, vyčištění a mechanické upravení břehu a
koryta potoka.
Také nákup traktůrku pro úklid v obci je evidentně dobrá investice. Velmi krátkou
dobu je zde k dispozici a již znatelně přispívá ke zvelebení obce. Větší travní plochy,
např. na návsi, vedle staré hasičské zbrojnice i jinde v okolí, značně změnily svojí
původní tvář. Kde jindy rostly kopřivy, plevel nebo vojtěška, je nyní úhledně posekáno.
Silnice jsou zametené a v zimě bude pro všechny velkým pomocníkem při odklízení
sněhu z chodníků a veřejného prostranství.
Je samozřejmé, že ruční sekačkou se takto velké plochy udržovaly špatně. Také
mnoho volného času po práci, soboty a neděle bylo dříve nutné této činnosti věnovat. Proto bych ráda
poděkovala také p. Novotné a p. Voženílkovi za snahu obci pomoci, i když také právě pro to, že se rozhodli
spolupráci s obcí ukončit!!!
V této nelehké práci je nahradil pan Machatý. S traktůrkem se úklid v obci stal nejen starostí, ale i zábavou.
Bude samozřejmě muset věnovat čas údržbě stroje. To myslím pro něj nebude vůbec žádný problém. Musím
se přiznat, jak mě velmi mile překvapilo, že pan Machatý zajel i do naší ulice a posekal chodník i břeh potoka.
Postaral se také o spadané listí na silnici i na chodníku.
Velkým plusem se stalo i otevření skládky biologického odpadu pro veřejnost bez nutnosti shánění klíčů po
vesnici nebo někoho, kdo by ji otevřel. Proto dříve většinou všechen odpad končil na hromadě u koupaliště a
celý rok se čekalo na jeho spálení.
Závěrem chci touto cestou tedy poděkovat všem spoluobčanům, kteří se na úklidu obce v minulosti podíleli
a za snahu, ale i ochotu pro naši vesnici něco prospěšného udělat.“
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Roztřídíte odpad do správných kontejnerů. A co dál?
Češi patří ke špičce v třídění odpadů. Většina z nás umí správně rozdělit papír, sklo i plasty do
barevných kontejnerů a také to tak dělá. Víte, co se s nimi děje potom?
PAPÍR
Papírové odpady putují z modrého kontejneru
na dotřiďovací linku. Tam je potřeba ručně
oddělit jednotlivé druhy papíru, protože každý
druh se zpracovává jinak. Dotříděný papír se
lisuje do balíků a odváží ke zpracování do
papírny. Slisovaný sběrový papír se přidává do
směsi na výrobu nového papíru. Vyrábí se z něj
například novinový papír, sešity, lepenkové
krabice, obaly na vajíčka nebo toaletní papír.

SKLO
Sklo ze zelených a bílých kontejnerů je
odváženo do specializovaného závodu, kde
je dále dotřiďováno. Dotřiďování probíhá na
speciální automatické lince řízené počítačem.
Přesto je potřeba důkladně oddělovat barevné
sklo od bílého. Z třídící linky na sklo se střepy
odváží ke zpracování do skláren, kde se rozdrtí a
přidá do směsi k výrobě nového skla. Do pece
na zpracování skla se zároveň nesmí dostat
žádný kov, keramika ani porcelán. Nejčastěji se
takto vyrábí lahve na minerálky a pivo.

PLASTY
Plasty ze žlutého kontejneru zamíří na dotřiďovací linku. Musí se z nich vybrat PET lahve, fólie a
pěnový polystyren, které se zpracovávají samostatně. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se
používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do takzvaných zátěžových koberců.
Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie a různé pytle. Polystyren slouží k výrobě speciálních cihel.
Zbylá směs plastových odpadů se lisuje do balíků a odváží se do závodu na recyklaci směsných
plastů. Tam vznikají odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u
dálnic apod.
Díky recyklaci se ušetří mnoho energie a surovin. Například papír se může
recyklovat pětkrát až sedmkrát, sklo vlastně donekonečna. Práci lidí na
dotřiďovacích linkách ale velmi komplikují nezodpovědní lidé, kteří do kontejnerů na
tříděný odpad klidně hodí i jiné odpadky, které tam nepatří. Informace najdete na
webové adrese www.ekontejnery.cz.
Obec Čepí zaplatila za zářijový odvoz velkoobjemového odpadu Kč 8 794,- a nebezpečného odpadu
Kč 7 537,-. Jarní sběr je předběžně domluven u SOP na konec března 2010.

Obecní knihovna je nyní v rukou paní Jindřišky Festové. Povinnou četbu, knihy,
časopisy pro děti, mládež a všechny generace si můžete přijít vypůjčit každé pondělí
od 19 do 20 hodin na Obecní úřad. Od nového roku bude opět pravidelné čtení pro
děti. Pár nových titulů: Baby kuchařka, Kočičí povídání, Hubnutí bez blbnutí, Malování
do čítanky, Faraonka, Paměti českého krále a další. Časopisy: STORY, PRAKTICKÁ
ŽENA, VLASTA.

Internetové stránky www.cepi.cz
Internetové stránky obce žijí. Pročíst si můžete zápisy ze zasedání obecních zastupitelstev,
historii obce, o Czech-Pointu, možnostech dopravy, info z mateřské školy, sportovní a kulturní akce.
Chcete i Vy přijímat aktuální zprávy e-mailem? Jděte na www.cepi.cz, rozklikněte záložku vlevo
„Aktuality“, klikněte na „Chcete přijímat aktuální zprávy?“ Zadejte svoji e-mailovou adresu a
klikněte na „Uložit“. Podobným způsobem můžete tuto službu i zrušit. Sledujte www.cepi.cz
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Mateřská škola Čepí - školní rok 2009 – 2010
Mateřská škola v Čepí má plno aktivit i v letošním školním roce. V září se připravovaly
oslavy 30let výročí založení mateřské školy. Taneční zábava byla malou předehrou
pro bývalé absolventy, dnes již rodiče. Na pondělí 28. 9. byl pozván kouzelník a bavič
k oživení programu. Díky paní Tesařové, paní Kudrnové, jejím dcerám a paní
Francové bylo připraveno spoustu dobrot. Paní Kateřina Pohorelcová napekla
perníčky s dětskými motivy a paní Festová přinesla svoje vyhlášené trubičky. Děti,
učitelky i rodiče se zapojili do dopoledního programu, který se odehrával v interiéru i
na zahradě. Fotografie naleznete na www.cepi.cz pod záložkou Mateřská škola.

Foto – nový zahradní dětský mobiliář

Od září děti absolvují plavecký výcvik v chrudimském bazénu, kde se pod dohledem plavčíka učí
kamarádit s vodou a základy plavání. Jde o 10 lekcí po 45 minutách.
Jednou týdně, zpravidla v pondělí, chodí několik dětí na angličtinu, kde se naučí počítat,
zvířátka, barvy, zpívat, zejména jde o získání pozitivního vztahu k cizímu jazyku zábavnou formou.
Každý čtvrtek jezdívá logopedka PaedDr. Jitka Kubecová.
10. 11. 2009 se uskutečnilo kouzelnické vystoupení Marka Brycha.
Co je v plánu?
 4. 12. 2009 Mikulášká besídka pro děti mateřské školy
 11. 12. 2009 výlet za pohádkou do MŠ v Dražkovicích "Jak čertice Trucajda trucovala"
 18. 12. 2009 Vánoční besídka pro děti, rodiče a hosty
 POZOR - vánoční prázdniny budou od 23. 12. - 3. 1. 2010
 Školka v přírodě bude tentokrát na Vysočině v Hotelu Pavla u rybníků Medlov a Sykovec
v termínu od 17. do 21. května 2010.
Velké poděkování patří firmám GODENERGY s. r. o. a ČEP-KA s. r. o. za poskytnutí finančního
daru v celkové výši Kč 20 000,--. Za tyto prostředky bude pořízena myčka na nádobí, kterou si ve
školce léta přáli. Poděkování také patří obci Čepí za finanční příspěvek Kč 35 000,-- na dětská
lehátka s matracemi. V pátek 13. 11. byl šťastný den, protože přišla krásná nová lehátka. Do herny
byl dětem výhodně pořízen i nový koberec.
Ředitelka: Lenka Tesařová
Sledujte, prosím, informace na nástěnkách v mateřské škole.
Učitelka: Ivana Kudrnová
Personál školky Vám také rád poskytne aktuální informace.
Školnice a kuchařka: Marta Francová
Přijďte se k nám podívat, jste vítáni!

Poděkování
Výzva
Řidiči, neparkujte své automobily na
chodnících – kromě toho, že Vaše auta překáží
chodcům, brání také úklidu chodníků!
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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Tělovýchovná jednota Sokol
TJ SOKOL Čepí pořádal 27. září 2009 Tenisový turnaj singlů o pohár starostky
obce. Objednané počasí přispělo i ke skvělým výsledkům, dobré náladě, hojné
účasti hráčů a diváků. Pohár starostky obce si vybojovali v kategorii:
muži: 1. Jan Volhejn, 2. Pavel Mráz, 3. Petr Luděna, 4. Jiří Pekárek, 5. Pavel
Čejka, 6. Petr Dobiáš, 7. Marek Crlík, 8. Luboš Kadlec, 9. Petr Hezina, 10. Tomáš
Divecký
ženy: 1. Lenka Kadlecová, 2. Lucie Pohorelcová, 3. Edita Pekárková, 4. Klára
Elichová
Poděkování za podporu akce patří obci Čepí, firmě BAUSET, manželům Račákovým a členům TJ
Sokol Čepí.
„Milí dospělí a samozřejmě děti, rád bych
Vám pověděl o akcích, které pro nás uspořádali
dospěláci z TJ Sokol Čepí.
Na den památek zesnulých 2. 11. jsme
měli lampionový průvod od hospody k
památníku, tam se zapálily svíčky, a procházkou
po Čepí až ke kapličce. Tady jsme zapálili svíčky
ve vydlabaných dýních a zahřáli jsme se teplým
čajem. Ten také uvařili naši dospěláci. Po cestě
nám nachystala Bludička Jarča drobné úkoly a
další úkoly jsme museli plnit na přání čerta a
čarodějnice. Byli jsme moc šikovní, protože jsme
dostali spoustu sladkostí. Nám dětem se to moc
líbilo a určitě i rodičům. Kdo nepřišel, může
litovat.
A hned v pátek 5.11. byl helouwínský karneval pro děti. Ten také zorganizovali dospěláci z TJ
Sokol. Mohl přijít, kdo chtěl, i když není členem Sokola, a chtěl se jen pobavit. Celým karnevalem nás
provázela Bílá paní. Zasoutěžili jsme si v maskách, zatancovali a dostali dobroty. Přiletěla se na nás
podívat čarodějnice, a protože byla hodná, donesla každému dítěti balíček sladkostí. Moc jsme si to
užili.
TJ Sokol má hodně členů, ale určitě jsou i další děti, které by rády chodily mezi nás, zacvičily
si, něco namalovaly, vyrobily a tak. Uvidíme se každý pátek v 17.30 hod v sále obecního
hostince!“
Honzík Pleskot
30. 10. se opět vydařil BAZÁREK. Rozkřiklo se to i po okolí. Do Veské a na Diakonii Broumov
putovalo spoustu pytlů s roztříděným oblečením, nádobím, hračkami, botami apod. Finanční
příspěvek občanů Čepí ve výši Kč 390,-- putoval na Diakonii Broumov. Vše bylo odvezeno 12. 11.
2009. Zde je i osobní poděkování ředitelky Dětského Centra Veská, MUDr. Drahomíry Peřinové:
„Vážení přátelé, občané obce Čepí a organizátoři Bazárku,
dovolte, abych Vám upřímně poděkovala za opakovanou pomoc, kterou poskytujete dětem i
maminkám umístěným v Dětském centru ve Veské u Pardubic. V minulých dnech jsme od Vás
obdrželi sbírku oblečení a potřebných předmětů pro děti i maminky, které jsou v našem zařízení. Tato
pomoc je pro nás velmi důležitá. Jednak je to pro nás velmi důležitá pomoc finanční, ale také i
duševní, kterou vyjadřujete ochotu podílet se s námi na pomoci dětem, které vyrůstají bez rodičů.
Rádi Vás u nás uvítáme, abyste se sami přesvědčili o smysluplnosti Vaší nezištné pomoci.“
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POZOR - Tip na dárek pro dceru, manželku či kamarádku!
Kurz břišních tanců na rok 2010! Celkem 10 lekcí pod vedením zkušené lektorky paní Adrieny Morávkové.
Dárkový certifikát v hodnotě Kč 1 000,--. Kontaktujte paní Editu Pekárkovou, tel: 605 485 760.

Pozvánka TJ Sokol Čepí:
Tímto Vás zveme dne 21. 12. 2009 na tradiční Zpívání koled u kapličky.
Děti z TJ Sokol si připravily pásmo koled a básniček
Na zahřátí bude podáván čaj alá punč (i rum).

pro

zúčastněné.

Spolek žen
V září jsme se od Alexandry Klímové dozvěděly o potravinových doplňcích, koření bez soli
NAHRIN, bylinných krémech JUST a možnostech služeb pedikúry a manikúry.
V listopadu nám Ing. Hloušová pověděla o léčivých účincích „zeleného
ječmene“.
O sváteční akci vypráví paní Jindřiška Festová, vedoucí spolku: „V pátek 27.
11. 2009 se v sále Obecního domu sešlo mnoho žen a dívek již tradičně před
první adventní nedělí na ,,Vázání adventních věnců". Jako i předešlé roky jsme
mohly sledovat šikovné ruce a nápaditost paní Buřvalové z Heřmanova Městce.
Pro letošní výzdobu svých domovů jsme si odnesly, kromě zakoupených
výrobků a doplňků, mnoho nových námětů a inspirací pro vlastní výrobu
dekorací. Předběžně jsme si paní Buřvalovou zamluvily i na příští rok. Kdo jste
nemohl přijít letos, těšte se na příští začátek Adventu v roce 2010.“
Plán akcí Spolku žen Čepí na rok 2010 bude opět vyvěšen na nástěnce v okně Obecního
pohostinství. Pozvánky naleznete také ve schránkách.

Sbor dobrovolných hasičů Čepí
Začátkem října jsme sbírali staré železo, celkem jsme sesbírali 5,4 tun šrotu.
Děkujeme tímto všem občanům, kteří nám přispěli na činnost. Za požární nádrží
jsme kvůli bezpečnosti našich nejmenších spálili 3. 10. kupu dřeva. Jednalo se
o ohlášenou akci, jak na Obecním úřadě, tak na krajském dispečinku.
Smutnou a absolutně nepochopitelnou zprávou pro nás i pro zastupitele obce
byl pro nás stav naměřených vodoměrů v nové požární zbrojnici. Pátráme po
zdroji úniku – konzultujeme s instalatéry, stavebními inženýry a odborníky
z oboru. Obec Čepí fakturu již zaplatila. Preventivně jsme zavřeli oba vodovodní
uzávěry, týdně sledujeme stav na vodoměru, abychom je mohli porovnat v dalších kvartálech.
16. 10. jsme pořádali zájezd do vinného sklípku u Vrbů v Hustopečích u Brna.
V sobotu 7. 11. byl ve 14:35 sirénou vyhlášen poplach pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
pardubického okrsku. Jednalo se o nácvik dálkové dopravy vody v Ostřešanech. Naše jednotka
dojela včas. Akce se vydařila, hasiči natáhli v čase 35 min 900 metrů hadic k dohašení požáru. Za
obec Čepí se pohotovosti zúčastnili: Jaroslav Brůna, Milan Chocherčák, st., Miroslav Koudela,
Lukáš Horáček a David Šuba.
Obdrželi jsme diplom ze schůze starostů SDH v okrsku v Černé za Bory 14. 11. za účast
v soutěži „Požární ochrana očima dětí“. Obdiv patří našim dětem z TJ Sokol a Mateřské školy
Čepí.
Od prosince budou pořádány pravidelné tréninky ping-pongu pod dohledem pana Milana
Chocherčáka v sále Obecního domu. Domluvte se, případně, přímo s ním na tel: 604 486 151.
Velitel, Jaroslav Brůna tímto děkuje za vstřícnost paní starostky a některých členů obecního
zastupitelstva, dále všem členům JSDH, SDH a zejména mladým hasičům za ohromný kus
práce, kterou pro obec Čepí a sbor v letošním roce vykonali. A vzkazuje: „Tak hasiči, jen tak
dál i v novém roce!“
Lucie Pohorelcová
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Mariášníci
Nestor mariášového klubu pan František Čížek reprezentuje naši obec v širokém
okolí např. na nočním turnaji ve Rváčově, dále Jezbořicích a Třebosicích. Dobrá
karta mu šla ve Vejvanovicích, kde obsadil 2. místo!
Lucie Pohorelcová

5. 12. od 16 hod

Čerti, Mikuláš a Andělé budou chodit po naší obci
Restaurace pod Terasou přichystala Mikulášskou besídku

13. 12. od 14 hod

Koncert BONI FANTES
Kostel Povýšení sv. Kříže v Třebosicích

13. 12. od 15 hod

Nezbedná pohádka pro děti
Sál Obecního domu v Čepí

18. 12. od 15 hod

Vánoční strom - Dětské Centrum Veská
Připraven je pěkný program pro děti. Máte možnost prohlédnout si
celé centrum. Jde o dobrou příležitost dovézt dárky pro děti,
maminky či personál ústavu.

21. 12. od 17 hod

Vánoční koledy, rozsvícení betlému s dětmi TJ Sokol
Obecní kaplička Panny Marie Karmelské v Čepí

25. 12. od 16:30 hod

Mše na Boží hod
Kostel sv. Václava v Jezbořicích

Tip na návštěvu Pardubic
Jsem opravdu ráda, že se podařilo zařídit prodloužení linky MHD i
do naší obce. Chtěla jsem se přesvědčit, jak MHD funguje, kam zajíždí
a jak je to pohodlné. Domluvila jsem se se sestřenicí ze Starého
Máteřova, že v sobotu vyrazíme na kávu do Pardubic spojem
v 18:18
hod. Autobus stál již na zastávce a čekal na svůj čas. U řidiče jsem si zakoupila jízdenku za Kč 20,-včetně zpátečního lístku. Do centra autobus dojel za 15 min. Prošly jsme pár obchodů s módou a pak
zašly do kavárny. Doma bychom toho tolik za 3 hodiny neprobraly! Na zastávce 17. listopadu jsme
ve 21:30 nasedly a jely zpět domů.
Skvělé je, že se dá ušetřit nákupem jízdenky! Koupíte-li si jízdenky dopředu z automatu, vyjde
Vás tento spoj jen na Kč 16,-- za 1 jízdu. Máte-li pardubickou nebo chip-kartu, strhne se Vám z karty
jen pár korun.
Velmi mě to nadchlo a doporučuji! Zajeďte si prohlédnout vánočně vyzdobené Pardubice, na
večeři anebo třeba dobrou kávu. Tipy „Kam za kulturou“ naleznete v příloze č. 1.
Lucie Pohorelcová
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ipy

Lukáš Urban
provozovna – AUTO-LEMI s.r.o.
Bylany 81 u Chrudimi
lakul@seznam.cz,
Tel: 606 326 573

Opravy silničních vozidel

J.P.D.GROUP, s.r.o.
Čepí 114 (směr na Rozhovice)
Tel: 739 436 756

PNEUSERVIS - rychloservis
prodej náhradních dílů, doplňků a příslušenství
Provozní doba: Po-Pá 7- 17 hod.

GODENERGY s. r. o.
Čepí 38
kabes@dubany.com
Tel: 608 224 024

Pořízení a provoz fotovoltaické elektrárny v průmyslové
zóně Čepí. Provoz od roku 2010.

ČEP-KA s. r. o.
Čepí 38
kabes@dubany.com
Tel: 608 224 024

Provádění dodávek stavebních prací, obchodní činnost.

Autodoprava - Jiří Košťál
Čepí 74
jiri-kostal@quick.cz
Tel: 606 330 013
Luboš Kadlec
Čepí 81
Tel: 724 256 098
Zednictví - František Jílek
Čepí 107
www.zednictvi-jilek.wz.cz
Tel: 774 584 628

Autodoprava, přeprava od 1 - 24 tun.

Osobní doprava do 7 osob.

Přestavba bytových jader na klíč, montáž obkladů a dlažeb

V minulém čísle obecních novin (16. ročník – září 2009) jsme v příloze vydali seznam firem,
které v naší obci působí. Máme zde několik nových.

Prosím, sledujte www.cepi.cz FIRMY V OBCI.

Rádi uvedeme i Vaši firmu, obraťte se, prosím, na paní starostku nebo redakční radu.
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Leden
 Anna Zvolánková
 Marie Velínová
Březen
 Josefa Machatá
 Vladimír Ryba
Duben
 Marta Brůnová
 Marie Flaksová
Červenec
 Edeltruda Baranková
Září
 Miloslava Soušková
Prosinec
 Brigita Voženílková

80 let
75 let
95 let
70 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Rozhovor s paní Marií Zvolánkovou
Paní Zvolánková, povězte mi, Vy jste rodačka přímo z Čepí?
Já jsem se narodila přímo v tomto domě a kdysi jsem měla i
fotografii, jak mě maminka drží v náručí tady před brankou.
Bohužel jsem ji asi ztratila a jinou nemám. To víte, ten život byl
samá práce a pak jsme fotografovali až naše děti.
Vaši rodiče tady hospodařili?
Ne, tady to patřilo mému strýci a tetě. Oni neměli děti a tak když se
tatínek s maminkou v roce1935 odstěhovali do Raškovic, tak jsem
u nich zůstala. Strýc s tetou tady měli dobytek, koně a pole.
Vzpomínám si, jak za války měli krásné hříbátko, ale museli ho dát
Němcům. Za války i v padesátých letech to bylo samá kontrola,
museli jsme odvádět obilí, mléko, maso. Vždycky, když přišli na
kontrolu, tak počítali i slepice v kurníku a udělali nám tady
nepořádek. Potom to všechno přišlo do statku.

Máte nějaké sourozence?
Mám bratra a sestru. Bratr je nejmladší a bydlí v Cholticích, sestra je prostřední, žije ve Stojicích a já
jsem nejstarší. Letos v lednu mi bylo 80, tak jsme to společně oslavili.
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Kam jste chodila do školy?
Nechodila jsem do žádného učiliště, jenom do Třebosic jedenkrát týdně, kde jsme se učili domácím
pracem a všechno, co se týkalo pole. Já jsem musela být tetě nápomocná, protože trpěla bércovými
vředy a tak jsem jí pomáhala. Do základní školy jsem chodila do Jezbořic, prvních 5 let a pak do
Heřmanova Městce. Vzpomínám na svoje spolužáky - Květu Krupařovou, se kterou jsem seděla
v první třídě, paní Pilňáčkovou a pana Hrdličku z Jezbořic, paní Petráňovou a Kudrnovou z Rozhovic.
Do Heřmanova Městce jsme taky chodily v zimě, když nebyla práce na poli, do kláštera k sestřičkám,
kde jsme šily, pletly, háčkovaly. To jsme si platily, ale už si nepamatuji kolik.
Váš manžel pracoval kde?
Láďa, můj muž pracoval na sile ve Starých Čívicích a byl tam až do důchodu. Měli jsme spolu jednu
dceru. Teď mi dělají radost moje vnučky a jejich děti. Eva s rodinou bydlí v Pardubicích
Na Slovanech v rodinném domku a moc se jim tam líbí. Mají už asi 16letého syna a dcerka chodí do
4. třídy. Hodně cestují a jak vidíte, hodně fotografují. Druhá vnučka bydlí tady v domě a mají dva
fotbalisty.
Vidím, že tu máte veselo, pořád jste čiperná.
Já si pořád ještě všechno stačím sama i králíky a slepice. To víte, ale po té osmdesátce už to nejde
tak rychle. Dřív jsem i dost četla, ale teď mám ráda časopisy, jako jsou Květy, Vlasta a Blesk. Někdy i
luštím osmisměrku.
Jak jste trávili volný čas tady v Čepí?
Rádi jsme chodili tancovat na odpoledníčky v Čepí, bylo tu i kácení Máje. Dokonce jsem hrála i
divadlo ale už si nevzpomenu, jakou hru jsme hráli. Chodila jsem i do místního Sokola. Chodili jsme
cvičit do sálu, bylo tam všechno nářadí.
Blíží se vánoční čas, pečete cukroví?
To víte, že peču, kluci mi pomáhají a jak rádi! No abych se přiznala, vanilkové rohlíčky mám ze všeho
nejraději a tak si je s klukama upečeme, když dostanu chuť a oni se mi smějí, že mám Vánoce
několikrát za rok.
Tak to jsou opravdu šikulové. Je vidět, že je tu ta pravá rodinná atmosféra a to si člověk
uvědomí vždy, až nad hromadou fotografií svých blízkých a nejvíce právě s příchodem
vánočních svátků. Paní Zvolánková, přejeme Vám všichni hodně zdraví a pohody během
Vánoc a ještě spoustu pěkných okamžiků v kruhu Vaší rodiny!
Jindřiška Festová

Redakční rada
Děkujeme Vám za Vaše podněty a příspěvky do obecních novin. Dále je můžete zasílat na redakce@cepi.cz nebo je
sdělit naší radě. Šéfredaktorka - Lucie Pohorelcová, grafik - Marek Osladil, redaktoři - Alexandra Klímová, Petra
Černíková a Jindřiška Festová. Noviny budeme tvořit podle Vašich přání i v roce 2010.
Obec Čepí Vám věnuje malý dárek v podobě pohledu obce Čepí. Pohled můžete pořídit na Obecním úřadě,
v obchodě se smíšeným zbožím, obecním hostinci a Restauraci pod Terasou.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky, pevné zdraví a mnoho štěstí do roku 2010!
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