„Vážení spoluobčané,
v úvodníku posledního vydání Obecních novin jsem Vás zvala na procházku za příjemného slunného
podzimního počasí. Trošku se nám to obrátilo, nádherný podzim vystřídala pořádná, a už i pekelně
dlouhá, pravá zima s takovou sněhovou nadílkou, kterou si všichni opravdu dosyta „užíváme“.
O tom, jak užitečný je nově zakoupený obecní traktůrek při sekání a údržbě zeleně, jste se
přesvědčili už na podzim. Zatěžkávací zkouškou si ale prošel společně s panem Machatým během
ledna a února nového roku. Opravdu nebylo jednoduché se poprat s ohromnou masou sněhu na
chodnících, a pak i s ledovými plotnami. Všichni velmi oceňujeme maximální pohotovost a obětavost
pana Machatého, který už v časných ranních hodinách prohrnoval cestičky na chodnících. A též
namáhavý ruční posyp pískem zledovatělých chodníků. Proto jsem se rozhodla zakoupit k traktůrku
sypač na sůl, který trochu ulehčí právě práci s posypem chodníků. Jsem přesvědčená, že letos se
nám určitě vyplatí.
V neposlední řadě musím zmínit firmu BAUSET CZ, a. s., která se sama nabídla, bezplatně
odklidila hromady sněhu z autobusových zastávek, křižovatek a zajistila údržbu komunikace
v průmyslové zóně.
Věřím, že i Vaším jménem, vážení spoluobčané, mohu takto veřejně výše jmenovaným
poděkovat za perfektní a profesionální přístup k zimní údržbě komunikací a chodníků v celé obci.“
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
starostka obce

Čepí – leden 2010
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Účast a projednání podrobností za období 15. 12.
12. 2009 - 25. 1. 2010
010
15. 12. 2009 - Přítomno: 5, Omluven: Mgr. Novotný, M. Beránek
 Rozpočet obce na rok 2010
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo rozpočet obce Čepí na rok 2010 jako přebytkový, příjmy ve výši Kč
4 116 900,-- a výdaji Kč 3 705 500,-- a financováním (přebytek hospodaření, splátky jistin) ve výši Kč
411 400,-. Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci obce Mateřskou
školu na rok 2010 ve výši Kč 200 000,--.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: Návrh usnesení byl přijat.
(Pozn. Rozpočet je k nahlédnutí na nástěnce obecního úřadu Čepí, na internetové úřední desce a pod záložkou
„Rozpočet“ na www.cepi.cz).

 MHD linka č. 24
Prodloužení smlouvy s Dopravním Podnikem města Pardubice, a. s. na dobu
určitou (1 rok) dle vzájemné dohody.
(Pozn. Máte-li zájem o vylepšení jízdního řádu, dejte vědět paní starostce
nebo zastupitelům obce).

 Rozpočtový výhled obce na 2010 - 2014
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo rozpočtový výhled obce Čepí na období 2010 – 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: Návrh usnesení byl přijat.
(Pozn. Jedná se o zjednodušený rozpočet na plánované investice ve výhledu 4 let).

 Trestní oznámení
Zastupitelstvo obce schvaluje podání trestního oznámení na neznámého pachatele z důvodu ztráty zápisů
jednání obecního zastupitelstva obce Čepí za celé volební období 2002 – 2006. Zastupitelé pověřili starostku
obce k jednání s Policií ČR.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se: 1 (Ing. Drábek).
Usnesení: Návrh usnesení byl přijat
(Pozn. Zastupitelé obce musí dbát na pořádek i v dokumentaci a archivaci dat. Je povinností oznamovat
problémy tohoto druhu).

.
 Mateřská škola Čepí předložila řádné vyúčtování pořízení dětských lehátek s matracemi do předem
stanoveného termínu.

 Pasportizace Obecního domu č. 19 (pohostinství a sál).
Byly zadány práce na opravu šatny personálu firmě Pavel Masný (stěny, strop, podlaha, prahy) ve výši
Kč 15 800,--. Plechové šatní skříňky věnují hasiči z požární zbrojnice. Dořešeno je i osvětlení přístupu do sálu
ze dvorku. Čekáme, až polevý mrazy, abychom osadili nové požární dveře ze sálu na dvůr a mohli pořídit
rohožky. Značení únikových cest je zajištěno, Ing. Arch. Renata Novotná opravila nesrovnalosti v projektové
dokumentaci. Dle požadavku krajské hygieny byly pořízeny i sušiče na ruce pro personál.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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 Příspěvek obce pro TJ Sokol Čepí
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního účelového příspěvku TJ Sokol Čepí, IČ: 751 56 920, Čepí
89, ve výši Kč 5 000,--- na rok 2009 na nákup sportovního nářadí a přenosné lékárničky. Dále příspěvek na
činnost na rok 2010 ve výši Kč 5 000,--. Předložení kopií dokladů proběhne dne 31. 1. 2010 (na r. 2009) a do
1. 2. 2010 (na r. 2010).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se: 0.
Usnesení: Návrh usnesení byl přijat.

Zastupitelstvo obce pověřilo komisi ve složení: Miroslava Pleskotová, Petra Černíková, Lucie Pohorelcová
k provedení veřejnosprávní kontroly účelně vynaložených prostředků MŠ Čepí.
(Pozn. Na základě doporučení komise předběžného auditu hospodaření obce Čepí z Pardubického kraje ze
dne 3. 12. 2009 při shledání drobných nedostatků v inventurních přehledech).

13. 1. 2010 - Přítomno: 5, Omluven: Mgr. Novotný, M. Beránek
 Modernizace veřejného osvětlení a rozhlasu
Připomínkována projektová dokumentace na nové veřejné osvětlení (VO) od firmy VEPKA. Nutná podmínka
pro získání dotací na obecní rozhlas je napojení na IZS (Integrovaný záchranný systém), dále je nutno
zpracovat smlouvy o smlouvě budoucí zatížení B - položení kabelů stožárů VO.
V rámci modernizace obcí lze žádat o dotace pouze na bezdrátový rozhlas.

 Trestní oznámení
Dne 16. 12. 2009 bylo podáno trestní oznámení (ztráta zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva z minulého
volebního období 2002 – 2006) na Policii ČR. Nyní probíhá šetření.

25. 1. 2010 - Přítomno: 6, Omluveni: 0 , Neomluven: M. Beránek
 Nový územní plán
Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh Zadání územního plánu (ÚP) obce Čepí, který vypracoval
pořizovatel ÚP obce Čepí Magistrát města Pardubic včetně vyhodnocení projednávání návrhu zadání
Územního plánu obce Čepí.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o grant z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci
Programu pořízení územního plánu v r. 2010 ve výši 150 000,-- Kč (tj. 74,15 % z nákladů na etapu ÚP
pořizovanou v r. 2010).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: Návrh usnesení byl přijat.

 Nové židle do výčepu obecního hostince
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupit 50 ks židlí do výčepu od firmy KIME Pardubice.
Restaurační židle, bukový masiv bez čalounění odstín ořech
za nabídnutou cenu Kč 1 320,-- za 1 ks. Celkem Kč 66 000,-- bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 1 (Mgr. Novotný), zdržel se 1 (Ing. Drábek).
Usnesení: Návrh usnesení byl přijat.
(Pozn. Židle byly dodány 4. 2. 2010)
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Inventura majetku a závazků obce Čepí
Celá inventura majetku a závazků obce Čepí začala 2. 12. 2009 a byla ukončena 19. 1. 2010.
Inventurní komise pracovala ve složení: předsedkyně - paní Miroslava Pleskotová, členky - paní
Marta Francová, Petra Černíková a Lucie Pohorelcová.
Konstatuji, že inventurní komise svoji práci provedla velice pečlivě a zodpovědně.
V závěrečném inventarizačním zápise komise navrhla vyřazení některého nepoužívaného obecního
majetku. Tento návrh i další návrhy opatření inventurní komise zastupitelstvu obce budou nejprve
projednány finančním výborem obce a poté i zastupitelstvem obce Čepí.
MVDr. Zuzana Dvořáková

Veřejnosprávní kontrola v Mateřské škole Čepí
Obec Čepí jako zřizovatel příspěvkové organizace MŠ Čepí na základě doporučení auditorů
pověřených přezkoumáním hospodaření obce Čepí jmenovala kontrolní komisi k provedení
veřejnosprávní kontroly v MŠ Čepí. Komise pracovala ve složení: paní Miroslava Pleskotová, Petra
Černíková a Lucie Pohorelcová, MŠ zastupovala paní ředitelka Lenka Tesařová.
Komise se zaměřila na kontrolu účelně vynaloženého čerpání prostředků z příspěvku na
provozní náklady a na kontrolu majetku, hlavně inventurních soupisů. Na základě zjištěných
zkušeností navrhla komise některá drobná opatření (vypracování směrnic a vnitřního kontrolního
systému), ale hlavně komise konstatovala ve své Závěrečné zprávě, že prostředky z příspěvku
zřizovatele byly vynaloženy účelně a hospodárně, a že svěřený majetek i majetek ve výpůjčce je
spravován dobře a je o vše řádně pečováno.
Závěrečný inventarizační zápis z inventury majetku a závazků obce Čepí i Zpráva o
provedené veřejnosprávní kontrole v MŠ Čepí budou nejprve projednány finančním výborem obce,
poté zastupitelstvem obce Čepí.
MVDr. Zuzana Dvořáková

Přezkoumání hospodaření
hospodaření obce Čepí (tzv.
(tzv. audit hospodaření)
Přezkoumání hospodaření obce Čepí proběhlo ve dnech 3. 12. 2009 a 22. 1. 2010. Při dílčím
přezkoumání dne 3. 12. 2009 bylo auditory doporučeno provést veřejnosprávní kontrolu v MŠ Čepí a
opravit znění textu dvou usnesení zastupitelstva obce Čepí (revokace usnesení proběhla 15. 12.
2009).
Na základě splnění těchto doporučení auditoři mohli konstatovat, že při přezkoumání
hospodaření obce Čepí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Naopak – auditoři se velice pochvalně
vyjádřili o perfektně a pečlivě provedené a zpracované inventuře obce a o kladném a příznivém
účinku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci. Za to patří oběma komisím z mojí strany
velké poděkování a hlavně velmi oceňuji profesionální přístup paní Miroslavy Pleskotové.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čepí je od 22. 1. 2010 zveřejněna na
úřední desce a na webových stránkách obce. Čeká ji projednání finančním výborem a poté schválení
zastupitelstvem obce.
MVDr. Zuzana Dvořáková

HLÁŠENÍ OBECNÍM ROZHLASEM
Chcete-li zahrát písničku na přání, kulturní, sportovní, dobrou či smutnou zprávu,
obraťte se na paní starostku MVDr. Dvořákovou (tel: 602 186 182), bytem Čepí 41,
v zastoupení slečnu Lucii Pohorelcovou (tel: 602 230 994), bytem Čepí 39.

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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Místní komunikace v průmyslové zóně – II. etapa
V úvodníku posledního vydání Obecních novin jsem Vás zvala na procházku do průmyslové
zóny po nové, opravené místní komunikaci. Tehdy jsem psala, že jsem požádala o vydání
kolaudačního souhlasu na II. etapu opravy místní komunikace. S potěšením mohu konstatovat, že
Kolaudační souhlas na toto dílo byl vydán Speciálním stavebním úřadem odboru dopravy Magistrátu
města Pardubic dne 11. prosince 2009, kdy se konala i závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
Stavební úřad ověřil, že stavba byla provedena v souladu se souhlasem k provedení ohlášené
stavby, a že skutečné provedení stavby ani její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život
nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
I když je celé dílo hotové, stále se obec prostřednictvím právníků snaží domluvit s firmou
MPS, Mostní a pozemní stavby, s.r.o. o konečné výši ceny za I. etapu této místní komunikace.
Předpokládám, že došlé stížnosti na rekonstrukci II. etapy této komunikace nebyly poslední.
MVDr. Zuzana Dvořáková

Informativní měřiče rychlosti
V prosinci minulého roku byly na dvou koncích obce (směrem od Duban a od Rozhovic)
nainstalovány dva kusy informativních měřičů rychlosti. Zastupitelstvo obce nákup těchto
informativních měřičů rychlosti schválilo na svém zasedání dne 24. listopadu 2009. Ze 4 cenových
nabídek byla vybrána firma Rozhlas Technika, Jan Hanzl z Pardubic, která nainstalovala dva stejné
měřiče rychlosti i v sousední vesnici – Dřenicích. Cena obou měřičů včetně příslušenství a montáže
byla 112 408,-- Kč včetně DPH.
Oba informativní měřiče rychlosti byly umístěny v obci na základě souhlasného stanoviska
Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, po předchozím písemném vyjádření dopravního
inspektorátu Policie České republiky Okresního ředitelství v Pardubicích.
Zastupitelé obce Čepí, kteří hlasovali pro zakoupení a instalaci informativních měřičů rychlosti
doufají, že tímto jemným psychologickým momentem zmírní tlak pravé nohy řidičů na plynový pedál
a alespoň trošku tím pomohou ke zvýšení bezpečnosti v obci.
A jak to vidíte Vy, vážení občané, mají tyto informativní měřiče rychlosti umístěné na průjezdu
obcí nějaký smysl, nebo jsme 112 408,-- Kč investovali úplně špatně?
MVDr. Zuzana Dvořáková

Co na to občané obce?
Tak už to vypadá, že pronesení slůvka „radar“ vyvolá bouřlivou diskusi. A nemusí se jednat o
uvažovaný radar brdský, ze kterého asi už definitivně sešlo, stačí nám radar čepský - tedy správně
řečeno informativní měřič rychlosti.
Jelikož bydlíme takřka „za cedulí“, bezohlednost některých řidičů se mě velmi dotýká. Proto
jsem s napětím sledovala instalaci radaru i jeho vliv na chování řidičů. Na základě svého pozorování
mohu říci, že psychologický dopad informativního měřiče je nesporný a opravdu vede k tomu, že
řada řidičů zpomalí, a to již na začátku naší obce.
Škoda jen, že naše měřiče neumí sbírat data, jako např. měřiče instalované v Pardubicích.
Městská policie Pardubice sbírá a vyhodnocuje údaje. Na vybraných místech pomohla instalace
radaru snížit rychlost v průměru o 4 až 10 km/hod. Je prokázáno, že při kolizi chodce s vozidlem
jedoucím rychlostí 50 km v hodině přežije střet zhruba 20 procent chodců, při rychlosti 60 kilometrů
ještě třikrát méně. Se snížením rychlosti na 40 až 50 kilometrů v hodině se šance chodců na přežití
zvyšuje na 50 procent. Při třicetikilometrové rychlosti vozidla přežije střet 90 procent chodců. I malé
zpomalení tedy může ochránit naše zdraví i život.
Informativní měřiče rychlosti fungují podle statistik všude, proč by tomu mělo být jinak u nás.
Mgr. Jaroslava Chocherčáková

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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Stalo se Vám, že k Vám nezajeli popeláři?
Že zrovna u Vás není schůdná cesta?
Snadné řešení – dejte vědět paní starostce nebo zastupitelům obce.
Zařídíme nápravu!

Na žádost občanů byl 16. 2. 2010
u obecního úřadu zdarma vyměněn
telefonní automat na telefonní karty
za mincovní.

Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
se bude konat v sobotu 13. března 2010
Termín a čas Vám bude včas upřesněn.
Sledujte vývěsky na nástěnkách nebo
poslouchejte hlášení obecního rozhlasu.

A kredit na mobil můžete dobít
v Obecním hostinci.

Obecní knihovna
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 1. února 2010 jsou zváni
mladí čtenáři na pravidelné
čtení pro děti. Každé pondělí
od 17:45 hod na Obecním
úřadě Čepí se na Vás těší
knihovnice
paní
Jindřiška
Festová.
Časopisy: Vlasta, Praktická žena, Story.
Knihy pro děti: Malý princ, Perníková
chaloupka, Jak Oskar ke štěstí přišel.
Pro kuchařky: Recepty naší rodiny,
Hravá kuchařka, Kluci v akci.
Pro školáky: Anglický obrázkový slovník,
Veselá matematika, Školní četba na dlani.

Internetové stránky
www.cepi.cz
Obec Čepí je přihlášena do soutěže
o nejhezčí internetové stránky „Zlatý erb“.
Hlasovat můžete i Vy do 25. 2. 2010.
Prolink naleznete na www.cepi.cz
na „úvodní stránce“ pod levým menu.
JUDr. Václav Dubec opsal část staré kroniky.
Dne 16. 1. 2010 byla vložena na obecní
stránky www.cepi.cz pod záložkou HISTORIE.
Budou tam i staré fotografie s popisky.
Děkujeme tak JUDr. Václavu Dubcovi za práci
s přepisem ve staročeštině a sběrem
historických artefaktů!
Více na str. 12.

Pro dospělé: Spalovač mrtvol, Dům na
pobřeží, Zvěrolékař mezi nebem a zemí.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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AKTUALITY na internetových stránkách www.cepi.cz obce Čepí
Pořádáte akci, chcete pozvat i občany obce nebo dát tip na výlet v okolí?
Mincový telefonní automat u Obecního úřadu
Vážení občané, od 16. 2. 2010 je u obecního úřadu nový mincový telefonní automat s možností plateb v korunách v hodnotě 1, 2, 5,
10, 20, 50 Kč. Dobití kreditu na mobilní operátory si můžete zajistit i v Obecním pohostinství v Čepí nebo na České Poště.
Třebosice - MASOPUST masek (so 20. 2. 2010)
Obec Třebosice Vás zve na tradiční MASOPUST MASEK, který se uskuteční v sobotu 20. února od 13 hod. Průvod je zahájen ve 13
hod u historické zvonice a pokračuje dům od domu. Tradiční občerstvení, lákavé místní dobroty jsou k dispozici po celé odpoledne.
Večer je v sále tradiční zábava. Zapojit se do průvodu můžete i Vy! Vice na www.trebosice.org
Spolek žen Vás zve do kadeřnictví v Čepí (pá 19. 2. od 18:00)
Spolek žen Čepí Vás zve první letošní akci přímo do kadeřnictví paní Heleny Zárubové. Dozvíme se, jaké se nosí střihy, barvy a jaké
triky můžeme doma vyzkoušet. Přijďte se podívat i Vy v pátek 19. února 2010 od 18:00 hod do salonu paní Heleny Zárubové v Čepí,
č. p. 61.
Turnaj ve stolním tenise (so 27. 3. 2010)
Sbor
dobrovolných
hasičů
Čepí
a
TJ
Sokol
Čepí
zvou
na
3.
ročník
Memoriálu Václava Kaválka ve stolním tenise pro neregistrované hráče v kategoriích: muži, ženy a děti. Termín: sobota 27. března
2010, registrace hráčů: od 8:30 - 9:00 hod. Místo: sál Obecního hostince, Čepí. Startovné Kč 150,-- / 1 os (zahrnuje klobásu a
pivo/limo). Soutěžíme o pěkné ceny. Kontaktní osoba: Milan Chocherčák, tel: 604 486 151, v zastoupení L. Pohorelcová (602 230
994).
Zápis dětí do Mateřské školy (březen 2010)
Mateřská škola Čepí zahajuje od 1. března 2010 ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2010 – 2011. Přihlásit se mohou rodiče, kteří chtějí své dítě
umístit od 1. září nebo až v průběhu roku. Přijďte se podívat do mateřské školy, dostanete zde přihlášku pro vaše dítě. Nabízíme:
školu v přírodě, plavecký výcvik, návštěva pohádkových představení, besídky pro rodiče, karneval, mikulášské nadílky a další.
Informace na telefonním čísle: 446 971 134 nebo mobil: 739 572 079 (p. Tesařová nebo p. Kudrnová). Zápis končí 31. března 2010.
Velký mariášový turnaj (so 13. 3. 2010)
Spolek mariášníků Čepí Vás zve na 14. ročník Velkého mariášového turnaje 2010 do sálu Obecního hostince dne 13. března 2010.
Registrace hráčů od 8 hod. Začátek turnaje je v 9 hod. Kontaktní osoba: František Čížek, tel: 605 745 419. Těšíme se na Vaši účast!
Ples MŠ Čepí (pá 26. 2. 2010)
MATEŘSKÁ ŠKOLA ČEPÍ Vás srdečně zve na TRADIČNÍ PLES v pátek 26.2.2010 od 20:00 v Pohostinství Čepí. K tanci a poslechu hraje
skupina EVERGREEN. Vstupné 100,- Bohatá tombola. Přijďte se s námi pobavit.
Den otevřených dveří v Agrometallu Heřmanův Městec
Den otevřených dveří v Agrometallu Heřmanův Městec se uskuteční 16. a 17. února 2010 od 9 do 16 hodin. V areálu firmy si budete
moci prohlédnout výstavní expozici veškeré nabízené techniky, orientaci v síti zemědělských strojů, komunální a zahradní techniky.
Více informací naleznete na www.agrometall.cz.
Školení 1. pomoci (ne 28. 2. 2010)
Sbor dobrovolných hasičů Čepí opakovaně pořádá spolu s RESCUE Pardubice v neděli 28. února 2010 od 15 hod v sále Obecního
hostince odborné školení 1. pomoci (teoretická průprava a praktické ukázky). Vstupné je zdarma pro hasiče a širokou veřejnost!
KNIHOVNA - čtení pro děti od 1. února 2010
Vážení mladí čtenáři, knihovnice naší obecní knihovny Vás srdečně zve na zahájení pravidelného čtení pro děti. Bude pravidelně
každé pondělí od 17:45 hod na Obecním úřadě Čepí. Začínáme v pondělí 1. února 2010. Na všechny se těší paní Jindřiška Festová.
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Mateřská škola Čepí
Vás srdečně zve na TRADIČNÍ PLES
v pátek 26. 2. 2010 od 20:00 do sálu obecního domu.
K tanci a poslechu hraje skupina EVERGREEN.
Vstupné 100,- Kč, bohatá tombola. Přijďte se s námi pobavit.

ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2010 – 2011
Přihlásit se mohou rodiče, kteří chtějí své dítě umístit od 1. září 2010 nebo až v průběhu
školního roku. Přijďte se podívat do mateřské školy, dostanete zde přihlášku pro vaše dítě.
Nabízíme: školu v přírodě, plavecký výcvik, návštěvy pohádkových představení,
besídky pro rodiče, karneval, mikulášské nadílky a další.
Informace na telefonním čísle: 446 971 134, mob: 739 572 079 nebo na www.cepi.cz
Zápis probíhá od 1. března do 31. března 2010.

Školka v přírodě

bude tentokrát na Vysočině v Hotelu Pavla u rybníků Medlov a
Sykovec v termínu od 17. do 21. května 2010. Sledujte, prosím, informace na nástěnkách v
mateřské škole. Personál školky Vám také rád poskytne aktuální informace.

Tělovýchovná jednota Sokol Čepí
Oblíbené bazárky
I letos bude TJ Sokol Čepí pořádat jarní a podzimní bazárek oblečení.
TERMÍN JARNÍHO BAZÁRKU JE
sobota 17. 4. 2010 – od 9 do 11 hodin v sále obecního domu
Oblečení, nádobí, knihy a hračky třídíme a dovezeme do kojeneckého ústavu DC Veská
nebo pošleme Diakonii Broumov.
Dětské centrum Veská je příspěvková organizace Krajského úřadu
Pardubického kraje, řadí se mezi zvláštní zdravotnická zařízení.
Poskytuje komplexní péči dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní
rodině. Kapacita je 60 lůžek pro děti od novorozeneckého věku. Mimo
zdravotní i vysoce specializovanou pomoc je zajištěna rehabilitační,
psychologická a výchovná péče dětí dle jejich momentálních potřeb.
Rodičům těchto dětí je poskytováno i sociální poradenství.
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Kromě dětských lůžek organizace disponuje 4 lůžky pro matky s dětmi, které potřebují pomoc
v momentální situaci. Zařízení přijímá děti i na denní pobyt formou
stacionáře a hendikepované děti na respitní - úlevovou péči z rodiny.
Cílem Dětského centra je zajistit dětem, které nemohou být ve vlastní
rodině, prožití tohoto úseku života v klidném rodinném a motivujícím
prostředí obklopeném milujícími lidmi. Snahou všech pracovníků je,
aby pobyt dětí v centru byl co nejkratší a byly předány do vlastních
rodin či do rodin náhradních formou osvojení či pěstounské péče.
Diakonie Broumov vznikla v roce 1993 jako občanské sdružení
otevřené ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními
organizacemi, církvemi a dalšími institucemi, jejichž součinnost je pro
pomoc potřebným nutná. Posláním organizace je pomoc lidem, kteří
se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji
společnosti a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své
místo ve společnosti. Hlavní činnost se soustřeďuje na pracovní a
sociální integraci těch, kteří se ocitli na okraji společnosti. Jedná se o
občany obtížně umístitelné na trhu práce, např. pro mentální
onemocnění, občany bez domova, dlouhodobě nezaměstnané, propuštěné vězně nebo ty, kteří
ukončili léčbu závislosti. K tomu slouží jednotlivé sociální programy organizace. Cílem je, aby tito lidé
byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti. Činnost sdružení a
poskytované sociální služby mají celorepublikový charakter.
POZVÁNKA DO SOKOLA
Děti, přijďte si do sokola vyzkoušet novou trampolínu, gymnastické míče apod.
Scházíme se každý pátek od 16:30 hod v sále Obecního domu!
Prosíme o dozor rodičů u dětí mladších 6 let.
Program TJ SOKOL Čepí na rok 2010 naleznete na straně 14.

Cvičení – protažení doma, v kanceláři
Ruční relaxace
Ruce zvedněte před obličej, lokty jsou ve výšce ramen.
Prsty co nejvíc roztáhněte a vydržte v této pozici asi 10 sekund.
Ruce vytřepte a cvičení si ještě dvakrát zopakujte.

Uvolnění ramen
Levou rukou obejměte pravé zápěstí a pravou paži jemně táhněte
doleva, dokud neucítíte tah v pravém rameni.
Chvíli v této poloze vydržte, pak ruce uvolněte a strany vystřídejte.

Posílení paží
Střídavě boxujte jednou rukou dopředu a druhou přitahujte k tělu.
Když je ruka natažená, propněte prsty, při přitahování je sbalte do
pěsti. Opakujte asi 20krát na obě strany.

Procvičení šíje
Hlavu podepřete pravou rukou, levou ruku položte zezadu na krk.
Přes levou ruku hlavu opatrně zaklánějte.
Vydržte 20 sekund, pak vyměňte strany.
Hlavu můžete uklánět i do strany.

Protažení zad
V tureckém sedu se posaďte vzpřímeně na židli.
Spleťte prsty rukou, dlaně vytočte směrem ven a ruce vytáhněte dopředu.
Vydržte 5 vteřin, paže vyklepejte a opakujte ještě dvakrát.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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Přijďte se protáhnout a uvolnit do mateřské školy Čepí každé úterý od 17 – 18 hodin.
Cvičíme na koberci, přineste si pohodlný cvičební úbor.

Spolek žen Čepí
Spolek pořádá měsíčně akce nejen pro ženy a dívky!
Program Spolku žen Čepí na rok 2010 naleznete na straně 14.
Návštěva kadeřnictví Heleny Zárubové v Čepí
První akce proběhla letos v pátek 19. února přímo v salonu kadeřnice Heleny Zárubové. Jedna
z žen byla nabarvena a ostříhána. Z jemných vlasů paní Zárubová vytvořila pěkný bohatý účes.
Dozvěděly jsme se, že letí hlavně přírodní odstíny a že se v dnešní době naštěstí mohou nosit
všechny střihy a že lze barevně experimentovat.
A jak se doma přírodně dobarvit? Tmavé vlasy po umytí přelévejte odvarem ze silného
černého čaje nebo svařených slupek z vlašských ořechů. Blond vlasy zesvětlujte odvarem
z heřmánku s troškou octa. Vyzkoušely jsme i suché laky na vlasy, po kterých vlasy neplihnou.
Děkujeme paní Zárubové za spoustu užitečných informací a přejeme mnoho dalších
spokojených zákaznic. Tímto Vás zveme do dámského, pánského a dětského kadeřnictví v č. p. 61.
Lucie Pohorelcová

Sbor dobrovolných hasičů Čepí
Obnovením JSDH v roce 2007 obec Čepí zaktivovala činnost dobrovolných
hasičů. Do dnešního dne funguje ve složení: Velitel - Jaroslav Brůna; zástupce
velitele / strojník: Drahoslav Soušek; řidič: Ing. Arnošt Pleskot;
řidič / strojník: Jaromír Voženílek; strojník: Milan Chocherčák.

V případě požáru volejte 150 nebo tísňovou linku 112.
Informujte: starostku obce MVDr. Dvořákovou, tel: 602 186 182
a velitele JSDH Jaroslava Brůnu, tel: 723 733 648.
Zpráva velitele JSDH Čepí o činnosti za rok 2009
30. 4. pálení čarodějnic
1. 5. dohašování po pálení čarodějnic
26. 6. pořízení nové PPS 12 – díky Obci Čepí, zejména paní starostce a Armádě ČR
15.-16.8. ukázka zásahu – dozor na prázdninovém táboření TJ Sokol Čepí
2. 8. zásah – spadlý strom u průmyslové zóny
3. 8. práce na Avii - filtry
21. 8. práce na Avii - brzdy, oleje, válec
3. 10. pálení dřeva na koupališti
7. 11. Ostřešany – dálková doprava vody
Obec Čepí JSDH odměňuje členy 1x ročně dle řádné smlouvy.
Velitele částkou Kč 1000,-- / 1 rok, další členy Kč 500,-- / 1 rok.
Od 30. 12. 2009 se konají pravidelné tréninky ping-pongu pod dohledem pana Milana
Chocherčáka v sále Obecního domu. Domluvte se případně přímo s ním na tel: 604 486 151 nebo
trénujte sami. Stačí se dohodnout s manžely Knesplovými, zapsat se, přinést si sálovou obuv,
svoje pálky a míčky.
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Vyzkoušejte již 3. ročník turnaje v ping-pongu
in memoriam Václavu Kaválkovi – 29. 3. 2010 právě v Čepí!
Trénujte poctivě, chodí k nám trénovat z nedalekých Jezbořic ☺

POZVÁNKA

ŠKOLENÍ 1. POMOCI v neděli 28. 2. 2010 od 15 hod
s RESCUE Pardubice v sále Obecního domu Čepí.
Vstupné je dobrovolné pro širokou veřejnost.

Mariášníci
Všem na vědomí se dává, že se 13. března koná v Čepí VELKÝ TURNAJ V MARIÁŠI!
Ať Vás nepřekvapí množství aut v okolí hospody.
Prosíme také obyvatele našeho krásného domu s chráněnými byty o pochopení.

V blízkém i trochu vzdálenějším okolí se odehrálo turnajů již více, na kterých nás reprezentovali naši
mariášníci – pan Čížek, Tichý, Turyna, Pekarčík a další. Ke konci roku např. v Třebosicích, Chrudimi,
Rváčově, Vejvanovicích (tam se dařilo panu Čížkovi) a v Řečanech nad Labem bylo naše družstvo
také první.
Letos už byly turnaje v Kostěnicích, Chrudimi a Jedousově. A teď jsme na řadě my! Určitě
budeme našim chlapům fandit. Ano, píši chlapům, protože ať jsem dost technicky zdatná žena,
mariáš je hra, kterou mi opravdu hlava nebere, a jestli někdy mariášnici potkám, která tuto hru válí,
smeknu před ní. Jistě se najdou také dobrodinci, kteří přispějí ke zdárnému průběhu turnaje svými
sponzorskými dary, za což jim dík!
Saša Klímová

VELKÁ GRATULACE
1. místo z mezinárodní výstavy putuje do Čepí
Pavel Čapský, majitel krasavce Barona (Quam od Klapavce), irského
setra, obhájil v pracovní třídě 1. místo.
Přivezl krásnou medaili, ocenění "V1, CAC, res. CACIB " a diplom
s titulem "Junior šampion České republiky".
Mezinárodní výstavy psů všech plemen DUO CACIB se zúčastnilo
celkem 4020 pejsků. Každý rok ji v Brně pořádá ČESKOMORAVSKÁ
KYNOLOGICKÁ UNIE.
Chcete-li se o příteli člověka dozvědět více, kontaktujte pana
Čapského osobně anebo redakci, rádi Vám předáme kontakt.
Více na www.cmku.cz
Lucie Pohorelcová
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KRONIKA obce Čepí - část starší
(sestavená roku 1938)
O založení obce i vzniku jména a starších držitelích nebylo nám lze zpráv se
dopátrati, Aug. Sedláček, Dr. E. Nohejlová, a F. K. Rosůlek se ve svých dílech o této
věci nezmiňují. Prof. Sekař se v díle Dějiny Pardubic omezil na poznámku, že Čepí
byly samostatným zbožím a sídlem rodu z Čepů, aniž udává podrobnosti.
Z daných okolností je možno usuzovati, že osada Čepí, která byla do roku 1694
samostatným zbožím, kde stával dvůr, je značně stará, přibližně tak jako sousedící
osady a sídla Jezbořice, Rozhovice, Dubany, Máteřov a jiné. Čepí jest také osadou
původní se dvorem, nikoliv filiální či kolonizační. O Jezbořicích známe původní zmínku
z roku 1126, tehdy stávaly na tomto zboží jen dvě osady, Jezbořice a Opočeň.
Založení Jezbořic je jistě data ještě staršího.
Není myslitelno, aby mezi zmíněnými sousedními državami existovala malá
enkláva, která žádnému ze sousedů nenáležela. Území Čepí muselo býti zabráno
vůdcem malého rodu v téže době, kdy zabírali jiní náčelníci rodů kraj, což se muselo
státi před počátkem století XII. Ti první majetníci mohli míti jméno podobné slovu Čep
a od nich možná obdržela osada své jméno podobně jako Jestbořice, domněle od
Jesutbora, Máteřov os Materie, Svítkov od Svietka a pod. viz Dr. E. Nohejlová. Že by
jméno mělo být odvozeno od čepů v hrázi rybníka se nezdá pravděpodobným, rybníky
v krajině zakládané leží severněji a na cizém zboží zakládání jich spadalo do dob již
poměrně mladších, kdy jméno osady Čepí již existovalo.
Prošla staletí, aniž známe jmen držitelů. Tvrz Čepí postavena nebyla, vlastníci se
spokojili s pouhým sídlem při dvoře, jaká se někdy od tvrze valně nelišila. Podobně
tomu bylo např. ve Svítkově.
Před rokem 1543 drží zboží Čepské urozený pán Zdislav z Dobřenic, od kterého
je toho roku koupili poctiví starší nad havíři i na místě celého pořádku havířského na
„Horách Kutných Stříbrných“. Tito prodali zboží toto od 4. května 1694 k panství
pardubickému, k ruce J. M. C. Leopolda I. za 8.500 zlatých rejnských a 36 zlatých
šlyslgeldu, a to z důvodu, že zboží takřka žádného užitku neposkytovalo. Částka 1036
zlatých byla splacena ihned a byla vypůjčena z kasy sirotčí pardubické, ostatek zůstal
zatím dluhem na 6% úrok. Byla koupena „ves Czepie s dvory kmetskýmia se vším
příslušenstvím, se dvorem panským a se všemi tu zastihlými“, srstnými i kurejními
dobytky, rolemi, lukami, potůčkem, grunty sedlskými sedmiemi, hospodou podací, nyní
Jiřímu Pleskotovi patřící, též s těmi tam se nacházejícími chalupami a jednou
pastouškou. I těm se všemi k té vsi náležejícími lidmi poddanými, se vší
„zvolí“/Pravomocí/“ a plným panstvím.“
Dotčený pan Zdislav Nejstarší z Dobřenic, který zboží čepské r.1543 prodal,
koupil si roku 1563 od Jakuba Vrby usedlost č.p. 20 v Jestbořicích, bývalou rychtu,
kterou drželdo roku 1597 a oddal pak manželce své paní Anně Dobřenské, jejíž
následnice vlastnily rychtu tu do roku 1611.
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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Po přivtělení k panství pardubickému byla ves Čepí přikázána k rychtě
Jestbořické, ku kterémužto správnímu souboru náleželo pak 10 obcí, a to Jestbořice,
Jankovice, Bezděkov,Barchov, Lány, Na důlku, Krchleby, Srnojedy, Opočeň,
Opočínek, Čepí.
Jméno obce bylo rovněž psáno r. 1694 Čziepie, též Čzepy, Czepy, pak Čepy,
nyní úředně Čepí.

Výpis z čepského urbáře
V urbáři panství pardubického z roku 1651 jest dodatečně po při koupi vsi Čepí
vložen zvláštní list s titulem: „Extrakt z urbáře vesnice jeho domácího vzatý“. Tam jsou
uvedena jména platných usedlíků čepských, avšak nikoliv čísla domů, která tehdy
ještě nestávala. Jména ve výpisu uvedená nejsou jak vidno opsána přesně z urbáře
ale opravena na stav pozdější při roce 1695. /připojen opis, čísla domů připojil pisatel
studie, některá nejsou zaručena a č. 8 se nepodařilo vůbec umístit/.
Celý přepis naleznete na www.cepi.cz – HISTORIE
Výtah z kroniky obce Čepí přepsal JUDr. Dubec Václav

Pokračování výpisků z kroniky naleznete i v příštím čísle obecních novin.
Chcete přispět svými poznatky, rodinnými zápisky, památečními fotografiemi?
Doneste je paní starostce na obecní úřad. Vrátíme Vám je v pořádku zpátky.
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Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Akce

Návštěva kadeřnictví paní Zárubové v Čepí č. p. 61
Tradiční ples Mateřské školy
Kurz 1. pomoci – sál obecního domu
Dětský karneval
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Velký mariášový turnaj
Ples SDH Jezbořice
Kurz břišních tanců – jarní kurz
Pletení košíků a lá IKEA
Ping-pongový turnaj – Memoriál Václava Kaválka
Bazárek oblečení
Cvičení požárních útoků
Tréninky volejbalu, nohejbalu
Pálení čarodějnic – soutěže pro děti
Čištění požární nádrže
Májový nohejbalový srandamač
Bylinková poradna
Petangue pro rodiče a děti
Šipkovaná pro děti – hledání pokladu
Tenisový turnaj o pohár starostky obce – 4hry
Čepský Tunel – závody v požárním útoku
Dětský den
Divadelní představení pro seniory
Pouťový volejbalový turnaj smíšených družstev
Táboření pro děti na koupališti
Výlet na výstavu květin pro seniory
Posvícenský nohejbalový turnaj
Posvícenská zábava
Posvícenská mše u kapličky Panny Marie Karmelské
Mariášový turnaj pro zvané
Noční kufrování
Tenisový turnaj o pohár starostky obce - singly
Přednáška o prevenci rakoviny prsu – MUDr. Rečlová
Vítání občánků
Ukázky výroby keramiky, výstava výrobků
Halloweenský karneval pro děti
Lampionový průvod
Vázání adventních věnců, příprava na Vánoce
Mikulášská nadílka
Vánoční pohádkové představení
Zpívání koled u kapličky, rozsvícení betlému
Dětské lyžování

Termín
pá 19. 2. od 18 h

Pořadatel
Spolek žen Čepí

pá 26. 2. od 20 h

Mateřská škola Čepí

ne 28. 2. od 15 h

SDH Čepí

ne 21. 3. od 14 h

Obec Čepí

13. 3.

Obec Čepí, SDH Čepí

13. 3.

Mariášový klub Čepí

19. 3. od 20 h

SDH Jezbořice

březen

TJ SOKOL Čepí

pá 26. 3.

Spolek žen Čepí

so 27. 3. od 8 h

SDH Čepí

so 17. 4. (9-11 h)

TJ SOKOL-Spolek žen

květen - září

SDH Čepí
SDH Čepí

30. 4. od 17 h

TJ SOKOL Čepí

duben - květen

SDH Čepí
SDH Čepí

květen*

Spolek žen Čepí

25. 6.

TJ SOKOL Čepí

červen

TJ SOKOL Čepí

5. 6.

SDH Čepí

Obec Čepí

červen*
červenec*

Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
TJ SOKOL Čepí

srpen*

Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí

konec srpna

Spolek žen Čepí
Mariášový klub Čepí

srpen/září*

Obec Čepí

září*

Spolek žen Čepí

TJ SOKOL Čepí
Obec Čepí
říjen*

Spolek žen Čepí
TJ SOKOL Čepí

listopad*

TJ SOKOL Čepí
Spolek žen Čepí

5. 12.

TJ SOKOL Čepí
Obec Čepí

prosinec*

TJ SOKOL Čepí
Obec Čepí

*) termín bude upřesněn, sledujte nástěnky v okně Obecního hostince, aktuality na www.cepi.cz,
poslouchejte obecní rozhlas a dívejte se do schránek ☺

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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Redakční
Redakční rada
OMLUVA:
Redakční rada se omlouvá paní Anně Zvolánkové za „Marii“ v minulém čísle obecních novin.
O čem si přečtete příště?
Rozpracovaný nový územní plán, jak se informovat a kdy bude veřejné zasedání
Co se děje na zastupitelstvech obce
Kdo z našich občanů je pravidelným dárcem krve
Jaké byly výsledky v turnajích
A další

FIRMY V OBCI
V minulých číslech (16. a 17. ročník 2009) jsme vydali seznam firem, které v naší obci působí.
Rádi uvedeme i Vaši firmu, obraťte se, prosím, na paní starostku nebo redakční radu redakce@cepi.cz.
Sledujte www.cepi.cz FIRMY V OBCI.

Děkujeme všem občanům a příznivcům obce Čepí za nápady a příspěvky.
Jsou nám přínosem a věříme, že baví i Vás, čtenáře ☺.
Náměty 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.

Děkujeme grafikovi Marku Osladilovi za kus práce a věnovaného volného času
při rozjezdu a oživení obecních novin v roce 2009!

nyní HLEDÁME nového grafika
Přihlašte se na redakce@cepi.cz nebo na č. 602 230 994.
Noviny budeme tvořit podle Vašich přání i v roce 2010!
Tak nashledanou příště.

SDH JEZBOŘICE Vás zve na

19. 3. 2010 v obecním sále v Čepí
Hraje: HAM. Vstupné Kč 100,-ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

15

18. ROČNÍK – ÚNOR 2010

Rozhovor s paní Jaroslavou Kaválkovou
Paní Kaválková, máme za sebou vánoční svátky a první měsíc
nového roku, můžeme si společně zavzpomínat?
Moc ráda vzpomínám na celý svůj život. Měla jsem pěkné dětství
i manželství. Narodila jsem se ve Žďárci u Seče v roce 1932. V roce
1938 jsme se přestěhovali do Čepí, kde můj tatínek pracoval jako zedník
v cihelně. V tom samém roce jsem začala chodit do základní školy do
Jezbořic. Když začala válka, dali mě moji rodiče k dědovi a babičce do
Seče, protože tady byly nálety. V Seči jsem vychodila celou základní
školu.
Máte nějaké sourozence?
Měla jsem sestru Zdenku, která za války společně se mnou
bydlela u prarodičů v Seči. Bohužel již nežije.
Jaké bylo Vaše povolání?
Po válce jsem se chtěla učit švadlenou, ale bohužel nebylo kde.
Tak jsem brigádničila v cihelně, ale v zimě ne, to ženy v cihelně
nepracovaly. V roce 1950 jsem nastoupila do Stavoprojektu do Pardubic
a tam jsem si společně se sestrou udělala kurz kresličky. V tomto
podniku jsem pracovala až do důchodu s výjimkou mateřské a pak ještě 3 roky přes důchod. V práci jsem
měla spoustu přátel a s některými si stále píšeme nebo mě přijedou navštívit. Já jsem neměla ráda nějaké
konflikty v práci ani se sousedy, tak se na mě sousedky občas přijdou taky podívat a popovídat si. Mojí velkou
kamarádkou byla Miluška Franková dnes Hladíková z Dražkovic.
Kdy jste se seznámila se svým manželem?
Mně tenkrát bylo 16 let. Chodili jsme spolu tři roky a pak šel muž na vojnu, potom rodiče začali stavět
tento dům. Dokončili jsme ho v roce 1954 a v tom samém roce jsme se
vzali. Děti jsme měli až za dlouho. V roce 1963 se nám narodila Jára a 1965
Bohouš. S manželem jsme rádi chodili na plesy, hlavně tady do Čepí, do
Duban, do Rozhovic a do Jezbořic. V Čepí se pořádalo hodně plesů, jezdili
sem i z Heřmanova Městce a tak jsme obdivovali nádherné róby.
S manželem jsme v roce 2004 oslavili zlatou svatbu. V době, kdy jsme ještě
bydleli v cihelně, tak jsem moc do vesnice nepřišla. Nakupovat jsme chodili
k Beranom (dnes tam bydlí paní Dvořáková), kde prodávala paní Kořínková
s paní Gajdošíkovou. Měli jsme tu i řeznictví U Beranů (dnes tam bydlí
Urbanovi). Ráda taky vzpomínám na brigádu na zdejší poště. Jezdila jsem
doručovat až do Barchova. Střídala jsem tu dovolené a nemoci, když tu byla vedoucí paní Klaudyová.
Vzpomenete si i na nějakou spolkovou činnost?
Byl tu Svaz žen, Sokol a Červený kříž. Ve Svazu žen jsme se často scházely i při narozeninách.
Oslavenkyně nás vždy pohostila. V Sokole nám předcvičovala paní Ruprechtová. V té době jsme měli pěkně
vybavenou tělocvičnu se spoustou nářadí.
Máte dvě děti, vnoučata a už i pravnoučka máte z nich určitě radost.
Mám z nich velkou radost. Když byla vnoučata menší, tak jsem hodně vařila a pekla. Teď už jen spíš
poradím. Jsou na mě všichni hodní, starají se o mě, Jára se se mnou najezdí po doktorech, to bych sama
nezvládla. Teďka mám každé ráno potěšení s Davídkem, máme tu spolu takové posezení. Ta židlička a stolek
jsou ještě po mých dětech.
Paní Kaválková, jsem moc ráda, že jste nám poskytla příjemný rozhovor a přejeme Vám všichni hodně
zdraví a spokojenosti v kruhu Vaší rodiny.

Jindřiška Festová st.
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