„Vážení spoluobčané,
když jsem v úvodníku posledního vydání našich Obecních novin psala, že pevně věřím, že se
nám koupě nového traktoru pro obec vyplatí, netušila jsem, že se tato slova vyplní do posledního
písmene. Sami víte, jak deštěm hojně zalévaná tráva rychle roste, a tak manželé Machatí celé
jaro buďto sekali od rána do večera, nebo čekali (protože lilo jako z konve od rána do večera),
aby mohli sekat. Proto buďme trpěliví, obec zařídí sekání i odvoz posekané trávy hned, jakmile
nám to letošní „krásné“ jarní počasí dovolí.
Koncem května proběhly v celé ČR první letošní volby, pomalu se začínáme připravovat
na další, podzimní, tentokrát komunální. Jelikož volební účast voličů v květnových volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebyla v naší obci nijak vysoká (1/3 voličů nepřišla
k volbám), pevně věřím, že komunální volby na podzim Vás vyburcují daleko víc k projevení
svého názoru.
Aby tomu tak opravdu bylo, připravili jsme pro Vás předvolební anonymní anketu a anketní
lístek přikládáme do obálky k tomuto výtisku Obecních novin. V této anketě (upozorňuji - plně
anonymní) Vás chceme požádat o vyslovení Vašeho názoru na složení zastupitelstva obce Čepí
pro příští volební období. Chceme od Vás znát konkrétní jména lidí, kteří by dle Vás měli být
v zastupitelstvu naší obce, lidé, kteří by Vás v příštím volebním období zastupovali a snažili se
pro obec a tím pádem i pro Vás pracovat co nejlépe. K tomuto kroku nás inspirovala obec Staré
Jesenčany, kde taková anketa před opakovanými komunálními volbami proběhla. Na základě
výsledků této anonymní ankety pak byly skutečně sestaveny kandidátky pro komunální volby.
Pojďme něco podobného zkusit i u nás v Čepí. Vaše vyplněné anketní lístky budou také
pro nás vodítkem při sestavování kandidátní listiny. Bude velmi zajímavé porovnat přání a
představy občanů s realitou!“
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
starostka obce

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČEPÍ
V posledním čísle Obecních novin jsme uvedli,
ţe zastupitelstvo obce Čepí schválilo návrh
Zadání územního plánu obce Čepí, a ţe
zastupitelé schvalují podání ţádosti o grant
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
na pořízení Územního plánu obce Čepí.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

Ţádost o grant jsem skutečně 26. 1. 2010
podala a v květnu zastupitelstvo obce mohlo
schválit Smlouvu o poskytnutí grantu
z programu Podpora pořízení územních plánů
v r. 2010. Výše grantu je 150 000 Kč a čerpat
finance můţeme nejpozději do 30. listopadu
2010. Celková cena za vytvoření návrhu
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Územního plánu obce Čepí je 202 300 Kč, tzn.,
ţe 52 300 Kč doplatí obec Čepí ze svého
rozpočtu.
V současné době pracuje Ing. arch. Pavel
Mudruňka na tvorbě návrhu Územního plánu
obce Čepí. Na svých pravidelních zasedáních
je zastupitelstvo naší obce seznamováno
o postupu prací a jeho připomínky jsou
postupně
projednávány
s pořizovatelem

(Magistrát města Pardubic zastoupený Ing.
Kamilou Zárubovou) a zapracovány do návrhu
ÚP. Jedná se především o pruh veřejné
ochranné zeleně mezi zástavbou rodinných
domů a komunikací Pardubice - Heřmanův
Městec, a rozvojové plochy pro výstavbu
rodinných domů ve třech lokalitách – směr
Dubany, Dřenice a Rozhovice.
MVDr. Zuzana Dvořáková, Ing. Radek Čapský

OPRAVA BUDOVY A OKOLÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jistě víte, ţe jiţ několik let opravujeme objekt
a okolí MŠ. Během jarních měsíců bylo
dokončeno zateplení obvodového pláště
budovy s výjimkou finální barevné omítkoviny
(provádí firma Radek Hendrych - Stavex
Chrudim). U této firmy byly navíc objednány
vícepráce – dodávku sítí proti hmyzu do oken,
oprava vstupních schodišť a betonové dlaţby
ze severní strany budovy. Finální barevné
řešení fasády vyřešil Ing. arch. Mudruňka
s vedením obce a MŠ, provedeno bude do
otevření MŠ po letních prázdninách.
Dalším krokem v postupných opravách je
pořízení účinného větrání do kuchyně v MŠ.
Poptány byly čtyři dodavatelé, ze kterých
stavební komise na svém zasedání 10. 6. 2010
doporučila a zastupitelstvo následně vybralo

firmu Interklima spol. s r.o., Semtín 92,
Pardubice. Cena díla: 94.693,- Kč vč. DPH a
prováděcího projektu. Realizace proběhne
během letních prázdnin.
Na opravu pláště budovy a jejího okolí
navazuje poslední akce – oprava terasy na
jiţní straně. Oprava bude provedena ze
zámkové dlaţby a opěrných palisád, barevné
řešení ladí s fasádou, vyřešil opět Ing. arch.
Mudruňka s vedením obce a MŠ. Poptáno bylo
šest dodavatelů, ze kterých stavební komise
na svém zasedání 10. 6. 2010 doporučila
a zastupitelstvo následně vybralo firmu Mgr.
Luděk Rulík z Chrudimi. Cena díla: 119.768,Kč vč. DPH. Realizace proběhne během
letních prázdnin.
Ing. Radek Čapský

DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE
Na garáţi u Obecního domu bude vyměněna
doţilá
a
neekologická
střešní krytina
z azbestocementových vlnitých desek za
lehkou plechovou. Pokrývačské práce provede
p. Jaromír Kukla v rámci výkonu trestu obecně
prospěšných prací, materiál jiţ obec zakoupila.
Součástí opravy střechy je i instalace okapů a
střešních svodů. Podlahu garáţe jsme se
rozhodli vyrovnat, vybetonovat a ošetřit
ochranným
nátěrem.
Oprava
podlahy
proběhne v reţii obce. Financování je zajištěno
z dotace Mikroregionu „Svazku obcí Za
letištěm“.
Tuhá zima prověřila systém vytápění v objektu
poţární zbrojnice. Poţární zbrojnice je přes
zimní období temperována a pouze v případě
schůzek hasičů vytápěna. V důsledku silných a
dlouhotrvajících mrazů na počátku letošního
roku došlo k zamrznutí potrubí topného

systému vedeného ve stěně a podlaze objektu,
a následně i plynového kotle. Kotel byl opraven
a celý systém přes zimní období kontrolován
(tímto děkuji p. Jaroslavu Brůnovi). Abychom
předešli podobné situaci, je nutné zazdít dnes
jiţ nefunkční větrací kanál vedený pod
podlahou a topenářské potrubí vést mimo
obvodové stěny a podlahu. Stavební práce
budou provedeny v reţii obce a topenářské
provede během letních měsíců p. Kaňka
z Duban. Zároveň osadí radiátory do klubovny
a garáţe.
Poslední akcí, kterou připravuji, je nová
ocelová konstrukce určená k sušení poţárních
hadic. Konstrukce bude umístěna na dnes jiţ
nevyuţívaný
komín
poţární
zbrojnice.
Projektové řešení připravuje statička Ing. Jana
Baţantová.
Ing. Radek Čapský

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
9. března 2010

Přítomno: 6, Omluveno: 0

 Rezignace člena zastupitelstva a člena výboru, schválení nových členů
p. Miroslav Beránek – rezignace na post člena zastupitelstva obce Čepí ke dni 29.1.2010
p. Miroslav Beránek – rezignace na post člena výboru stavebního, pro strategický rozvoj a informační
technologie obce Čepí ke dni 29.1.2010
p. Milan Pavlík
(1. náhradník) – rezignace na post člena zastupitelstva obce Čepí k 1.2.2010
p. Jozef Ondruš
(2. náhradník) - rezignace na post člena zastupitelstva obce Čepí k 3.2.2010
pí. Kateřina Korejtková – rezignace na post člena finančního výboru k 12.2.2010
Zastupitelstvo obce Čepí bere na vědomí rezignace p. Miroslava Beránka, p. Milana Pavlíka, p. Jozefa
Ondruše a pí. Kateřiny Korejtkové.
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Vladimíra Rybu ml. na post člena výboru stavebního, pro
strategický rozvoj a informační technologie obce Čepí.
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Petru Černíkovou na post člena finančního výboru obce Čepí.
Zastupitelstvo je nyní šestičlenné, je usnášeníschopné dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

 Trestní oznámení
V současné době je celá kauza přesunuta z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru
vnější sluţby na Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, expozitura Hradec Králové.

 Schválení inventury majetku obce Čepí za rok 2009
Inventarizace byla schválena na jednání finančního výboru dne 17. 2. 2010.
Finanční výbor doporučil schválit Závěrečný inventarizační zápis ze dne 19. 1. 2010 s Dodatkem č. I
závěrečného inventarizačního zápisu - záměna sekaček.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo vyřazení tohoto majetku z evidence (inventurních soupisů)
z důvodu ztráty, prodeje, neupotřebitelnosti a nefunkčnosti:
 míchačka, inv. č. 32 (nedohledaná) Kč 14 464,- koberec. inv. č. 2 (starý. neupotřebitelný) Kč 327,- nepouţívané programy (SW) - inv. č. 31,32, 35
 ţidle hostinec 14 ks - staré (sběr odpadu) Kč 1 400,- ţidle knihovna 16 ks, inv. č. 234 - 249 (nenalezeny, zřejmě přemístěny) Kč 3 200,- míče , inv. č. 298, 299 (nefunkční) Kč 859,--, Kč 1 199,- areál cihelny, inv. č. 11 (prodáno MPS)
 bruska k sekačce, inv. č. 30 (nepotřebná) Kč 1 750,-Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat tento majetek z důvodu jeho další neupotřebení:
 videokamera inv. č. 37, r. pořízení 1996 (neupotřebitelná) Kč 31 650,- radlice SCH 2650 U' inv. č. 104 (nevyuţitá) 15 372,--za min cenu Kč 15 000,- bubnová sekačka Samson, inv. č. 96 (nepouţívaná) Kč 10 791,- stroj zametací válcový, inv. č. 95 (nepouţívaný) Kč 17 338,- zásobník sběrný k zametacímu kartáči., inv. č. 97 (nepouţívaný') 4 851 Kč
 Komplet: inv.č. 95, 96, 97 za min cenu Kč 10 000,- 67 ks ţidle v hostinci (staré, nepotřebné) Kč 810,-- za min. cenu Kč 300,--

 Ţádosti o dotace
 Ţádost o dotaci z PRV (opravy chodníků, retardérů, místní komunikace, přechod u MŠ) obce
Čepí nebyla na SZIF schválena.
 Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje podání ţádosti o dotaci z prostředků MAS Ţeleznohorský
region na opravu jeviště sálu Obecního domu Čepí.
 Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje vyuţití finančních prostředků ze Svazku obcí Za letištěm na
opravu střechy a podlahy skladů a garáţe určené na obecní úklidovou techniku. Garáţe a
sklady jsou součástí Obecního domu Čepí. Práce provede pan Jaromír Kukla.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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 Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje podání ţádosti o dotaci na projekt „Izolační zeleň mezi
obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v obci Čepí“ (OPŢP, prioritní osa 2, 2.1.3. Sníţení
imisní zátěţe omezením prašnosti z plošných zdrojů).

 Vyúčtování účelového daru
Vyúčtování účelového daru – TJ SOKOL Čepí: Kč 5 019,-- (trampolína, lékárnička, gymnastické míče, malé
míče) v dohodnutém termínu.

 Zápis ze schůze kontrolního výboru
- lepší spolupráce s účetní obce, její účast na jednání kontrolního výboru
- ţádné jednání výboru pro sociální věci, školství, kulturu a sport (za celé volební období)
Zastupitelé poţadují od předsedy výboru pro sociální věci, školství, kulturu a sport Mgr. Pavla
Novotného nápravu a zkvalitnění svých činností uvedených v bodech zápisu kontrolního výboru.

30. března 2010 Přítomno: 6, Omluveno: 0

 Hospodaření obce Čepí za rok 2009
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Čepí za rok 2009, při přezkoumání
hospodaření obce Čepí za r. 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky – tedy souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad a nedostatků, a dále projednává hospodářský výsledek PO MŠ Čepí za rok
2009 a schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši Kč 3 980,69 do rezervního
fondu.

 Smlouva o výpůjčce pozemků
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků mezi Pardubickým krajem,
IČ: 00085031, Komenského č. p. 125, 532 11 Pardubice, zastoupený Správou a údrţbou silnic Pardubického
kraje (na základě vymezení vlastnických práv ve Zřizovací listině), IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, a obcí Čepí, IČ: 00273457, 533 32 Čepí 79, a pověřuje starostku obce
MVDr. Z. Dvořákovou podpisem této smlouvy.

 Majetek obce
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat 64 ks starých ţidlí ze sálu panu Ladislavu Pekarčíkovi za
celkovou cenu 300 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřadit videokameru inv. č. 37, r. pořízení 1996 (neupotřebitelná) z majetku obce Čepí. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat neupotřebený majetek komplet: inv.
č. 95, 96, 97 – za minimální cenu Kč 7500,-.

 Sponzorský dar
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve výši 2 000,- Kč TJ SK Rozhovice u
příleţitosti 90. výročí zaloţení TJ SK Rozhovice.

 Soutěţ Zlatý Erb
Na slavnostním ceremoniálu dne 26. 3. 2010
byly za účasti ředitele krajského úřadu
Ing. Jaroslava Folprechta vyhlášeny výsledky
krajského kola Pardubického kraje soutěţe
Zlatý Erb.

Obec Čepí si odnesla za nejlepší zasílání
elektronických zpráv 2. místo

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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18. května 2010 Přítomno: 6, Omluveno: 0

 Rozpočet obce Čepí na rok 2010
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje 3. úpravu rozpočtu obce Čepí na rok 2010 dle doporučení
finančního výboru ze dne 12. 5. 2010.

 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Čepí, IČ: 00273457, Čepí 79,
a preventistou PO p. Martinem Macháčkem, Studentská 1352, 532 01 Přelouč, IČ: 72943874, DIČ:
CZ7512273307, a pověřuje starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou jejím podpisem.
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje OZV č. 2/2010 ze dne 18. 5. 2010 o poţárním řádu obce Čepí.

 Majetek obce
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje odprodat komplet bubnové sekačky Samson panu Jiřímu Dubcovi,
V Lipinách 407, Pardubice za cenu 7 500,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje zapůjčení obecního majetku (domku a obecního pozemku
u poţární nádrţe) SDH Čepí na uspořádání 3. ročníku hasičských závodů „Čepský tunel 2010“ dne 17.
7. 2010 za dodrţení uvedených podmínek v ţádosti.

 Smlouva o poskytnutí grantu
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. OSRKEF/10/40924 z programu
Podpora pořízení územních plánů v r. 2010 mezi obcí Čepí, IČ: 00273457, Čepí 79, a Pardubickým krajem,
IČ: 70892822, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, a pověřuje starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou
jejím podpisem.

 Odpad
Objednání svozu plastu 1x týdně v měsících červen, červenec, srpen, září 2010.
Předběţný termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu – říjen 2010.

15. června 2010 Přítomni: 5 Neomluven: 1 (Ing. Josef Drábek)

 Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova
Zastupitelstvo obce čepí schválilo smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova
mezi obcí Čepí a Pardubickým krajem a pověřilo starostku obce MVDr. Dvořákovou jejím podpisem.
Pozn.: II. etapa zateplení obvodového zdiva, oprava terasy a schodiště ve výši Kč 100 000,--.

 Rekonstrukce budovy Mateřské školy – vzduchotechnika
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku firmy Interklima spol. s r. o. ve výši Kč 94 693,-- vč.
DPH vč. projektové dokumentace a pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy o dílo. Bylo vybráno ze
4 cenových nabídek.


Rekonstrukce budovy Mateřské školy – terasa

Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku firmy Mgr. Luděk Rulík ve výši Kč 119 768,-- vč. DPH
a pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy o dílo. Bylo vybráno ze 4 cenových nabídek.


Hry bez hranic 2010

Obec Čepí je přihlášena do soutěţe Hry bez hranic, která se uskuteční v Třebosicích 4. září 2010.
Organizačně zajistí výbor pro spolkovou činnost. Druţstvo tvoří minimálně 2 ţeny a 4 muţi. Přihlásit
se můţete i Vy!

VŠECHNA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JSOU VEŘEJNÁ, PŘIJÍT
MŮŽETE I VY. POZVÁNKY NALEZNETE NA ÚŘEDNÍ DESCE U OBECNÍHO
ÚŘADU ČEPÍ A NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE WWW.CEPI.CZ

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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PŘEHLED JEDNÁNÍ VÝBORŮ OBCE

FINANČNÍ
VÝBOR

KONTROLNÍ
VÝBOR

12. 05. 2010

09. 02. 2010
 Zápis o

25. 03. 2010

činnosti
kontrolního
výboru za rok
2009

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ
VÝBORU
STAVEBNÍHO, PRO
STRATEGICKÝ
ROZVOJ A IT

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ
VÝBORU PRO
DOPRAVU,
BEZPEČNOST,
ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
SPOLKOVOU ČINNOST

ZÁPISY Z
JEDNÁNÍ
VÝBORU PRO
SOCIÁLNÍ VĚCI,
ŠKOLSTVÍ,
KULTURU A
SPORT

10. 6. 2010

17. 02. 2010

 Zpráva o činnosti
výboru za rok 2009

 Zpráva o činnosti výboru

18. 05. 2010

 Zpráva o činnosti výboru

za rok 2009

za rok 2009

6. 8. 2009

5. 10. 2009

24.8.2009

15.12.2009

24. 8. 2009

15.12.2009

1. 7. 2009

3. 7. 2009

10.10.2008

3. 11 2009

26.11.2008

21. 5. 2009

30. 6. 2009

30. 7.2007

3. 5. 2008

17. 01. 2010
 Zpráva o
činnosti
finančního
výboru za rok
2009

4. 5. 2009

25. 3. 2008

25. 2. 2009

5. 3. 2008

3. 12. 2008

17. 10. 2007

19. 6. 2008

15. 9. 2007

20. 2. 2008

18. 6. 2007

2/2009
Spolkový kalendář
1/2009
Spolkový kalendář

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Skládka bioodpadu byla 17. 6. 2010 zarovnána bagrem firmy Libor Matějka. Bioodpad můţete vozit
kdykoliv během víkendů na skládku v lesíku za poţární nádrţí. V týdnu si klíče můţete vyzvednout
u pana Franka, Čepí č. p. 45. v ulici k poţární nádrţi.

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA
1. Pár slov o společnosti GODENERGY
GE je vysloveně účelová společnost zaloţená pro podnikatelský záměr
stavby FVE a posléze výrobu a prodej elektrické energie v rámci
podpory prodeje elektrické energie z obnovitelných zdrojů v ČR. Ţádné
další aktivity neprovádí.
2. Co je to fotovoltaická elektrárna?
Fotovoltaická elektrárna je velmi čistou formou výroby elektrické
energie,
která
neprodukuje
škodlivé emise, nevytváří hluk,
zápach, neškodí lidem ani
zvířatům, nevyzařuje záření do
okolí a nespotřebovává energii.
Provozem FVE GODENERGY Čepí o výkonu 705,5 kWp s amorfními
panely 46 Wp dojde ke sníţení emisí vlivem omezení výroby elektrické
energie ve stávajících uhelných elektrárnách o 774,9 tun/rok; z tohoto
mnoţství představuje sníţení produkce CO2: 752,5 tun, tj. 97,1 % z
celkového mnoţství emisí.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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3. Lze čerpat na zřízení elektráren dotace? Jak jste uspěli vy?
Přímo pojem dotace snad asi ani ne, ale podpora segmentu OZE (obnovitelné zdroje energie) je ve výkupních
cenách energií. Kaţdý druh vyrobené energie z různých OZE (biomasa, vodní elektrárna, větrná, solární,
apod.) má jinak stanovenou výkupní cenu, která je regulovaná ERU (Energetický regulační úřad), který
kaţdoročně vydává cenová rozhodnutí na stanovení výkupních cen OZE. Energie vykupuje povinně distributor
ČEZ nebo EON v České republice. Tato regulace ERU je zde z důvodu regulace podílu jednotlivých OZE na
trhu.
4. Kdy jste začali budovat, kdy plánujete spuštění provozu?
Příprava akce začala nákupem pozemku v Čepí. Poté proběhla územní řízení a další povolení související se
stavbou. Praktické zahájení prací započalo 1. 3. 2010 a práce jsou dnes dokončeny, tj. 18. 5. 2010. Nyní
proběhne uţ pouze osetí travou.
6. Kdo bude energii vyuţívat?
Energie se odvádí komplet do všeobecné distribuční sítě, takţe vlastně všichni. Energie není nikam
směrována ani kondenzována.
Panu Petru Kabešovi za rozhovor poděkovala Lucie Pohorelcová

OBECNÍ NÁVES
Přemýšlíme, jaká by měla být dominanta naší obecní návsi. Jedním
z nápadů byla instalace sochy, která by charakterizovala obec Čepí.
A tak jsme kontaktovali pana profesora Milana Danihelku ze Střední
průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Studenti v rámci
klauzurních prací v lednu letošního roku zpracovali téma: Tři ryby. Zde
máme pro Vás několik ukázek. Která z nich Vás oslovila?

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v
Hořicích, http://spsks.cz/

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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CO UVIDÍME NA LETNÍ OBLOZE?
Hvězdné nebe nade mnou.. Jak praví klasik: "Dvě věci mě naplňují úžasem - hvězdné nebe nade
mnou a mravní zákon ve mně".
Na následujících řádcích se chci zaobírat zázrakem č. 1, tedy hvězdným nebem (na ten druhý bych
si na stránkách obecních novin rozhodně netroufla). Přichází léto, pro mnohé z nás čas prázdnin nebo
alespoň dovolených- čas dlouhých letních večerů a romantických nocí. Kdy jindy máme tak skvělou příleţitost
alespoň na chvíli se zahledět na noční oblohu. Nejlépe někde, kde nás nebude rušit tak často diskutované
"světelné znečištění". Pojďme se proto na chvíli zastavit a povězme si o tom, co zajímavého můţeme na letní
obloze letos spatřit.
Po celý červen najdeme ihned po západu Slunce nad severozápadním obzorem oslnivě zářící
planetu Venuši. Stejně jako kaţdý rok i letos v období kolem letního slunovratu, který nastane 21. června,
máme šanci pozorovat noční svítící oblaka. Tato podivuhodná oblaka, která nás v minulém roce svou četností
velmi mile překvapila, doplní v druhé půli června s velkou nadějí očekávaná kometa C/2009 R1 McNaught.
Pakliţe i letošní sezóna nočních oblak (zkratkovitě NLC z angl. noctilucent clouds) bude tak pestrá a kometa
dosáhne předpovídané jasnosti, bude nepochybně velmi zajímavé tuto raritní nebeskou kompozici v průběhu
června sledovat. 1
Letní slunovrat nastane 21. 6. ve 12 hodin 28 minut. V sobotu 26. června nastane částečné zatmění
Měsíce, které ale od nás není bohuţel pozorovatelné.
V červenci bude na večerní obloze stále svítit Venuše, Mars a Saturn, které ve druhé polovině noci
vystřídá Jupiter. V sobotu 10. července budeme moci večer nevysoko nad západním obzorem pozorovat
Venuši 1° severně od Regula. V úterý 6. července ve 12 hodin bude Země nejdále od Slunce, a to 152,1
milionu kilometru. V neděli 11. července nastane úplné zatmění Slunce, od nás bohuţel nepozorovatelné ani
jako částečné.
V srpnu Jupiter se pomalu přidává k ostatním planetám známým středověkým hvězdářům, které se
přesunuly na oblohu večerní, ale jsou bohuţel velmi nízko nad obzorem, takţe například Merkur nebude
pozorovatelný vůbec. Venuši, Mars a Saturn ale na obloze zvečera ještě spatříme a Jupiter vychází během
soumraku. Dne 1. srpna dojde ke konjunkci Marsu se Saturnem, Mars bude 2° jiţně. V pátek 6. srpna budeme
moci večer nízko nad západním obzorem pozorovat těsné seskupení Venuše, Marsu a Saturnu. Dne
10. srpna nastane konjunkce Saturnu s Venuší, Saturn bude 3° severně. Velice dobré pozorovací podmínky
budou mít srpnové Perseidy, neboť jejich maximum nastává po půlnoci 13. srpna a tři dny starý Měsíc
pozorování nebude rušit. Průměrná hodinová frekvence v maximu je 100 meteorů. 2
Kdo chce vědět víc, stačí navštívit příslušné internetové stránky, případně blízkou hvězdárnu.
Takţe hodně štěstí při pozorování noční oblohy a aţ bude padat hvězda, víte co..! (100 přání za hodinu
by však ani hodně náročný člověk asi nevymyslel:-))
Mgr. Jaroslava Chocherčáková
Zdroje:
1 Petr Horálek, www.astropardubice.cz
2 Lenka Soumarová, www.aldebaran.cz
Obloha v létě
zdroj: www.astrovm.cz
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DÁRCI KRVE Z NAŠÍ OBCE
Netušila jsem, jak zajímavé a zároveň jednoduché je udělat párkrát v roce dobrý skutek. Krev hraje
v současné medicíně nezastupitelnou roli. Nelze ji uměle vyrobit. Potřebujeme ji při těţkých úrazech,
operacích typu plicní, ortopedické, transplantace, apod.) nebo pro ty z nás, kteří jsou na ni celoţivotně
odkázáni – lidé léčení umělou ledvinou, lidé se zhoubnými nemocemi krve. Léky z krve jsou nezbytné pro
nemocné s poruchami sráţlivosti krve, léčbou poruch obranyschopnosti a popálenin. S rozvojem dalších
léčebných metod roste stále i potřeba krve od dárců. Více informací jsem získala od paní Zdeny Králové
a Romana Machatého z Čepí.
Zdeno, co Tě vedlo k tomu darovat krev?
Motivovali mě lidi v práci. Začala jsem hned po
mateřské. Zjistila jsem také, ţe mám vzácnou
krevní skupinu A - RH-negativní.
Jak často chodíš na odběry?
Ţeny chodí 3x v roce, muţi aţ 4x. Celý proces vč.
registrace, rozboru vzorku krve, vyhodnocení,
měření teploty a samotného odběru trvá jen 1,5 – 2
hod. Nutné je se objednat dopředu kvůli krevní
skupině. Já se objednávám hned v den odběru.
Jsem také ráda, ţe je ze zákona nárok na 1 den
placeného volna. Před odběrem dostáváme suchý
rohlík a čaj. Po odběru nám dají kávu, dţus a
poukaz na Kč 52,-- na nákup v nemocniční
kantýně.
Kolik odběrů jsi absolvovala?
Mám za sebou 36 odběrů. V současné době mám
doma stříbrnou plaketu. Kaţdý dárce je oficiálně
odměněn na společenské akci ve Východočeském
divadle Pardubice bronzovou plaketou za 10
odběrů, stříbrnou za 30 odběrů a zlatou za více neţ
40 odběrů.
Jak Ti je po samotném odběru půl litru krve?
Nic.
Daruje krev i někdo z rodiny?
Ano, můj manţel a syn. Z naší obce vím jen o panu
Škopkovi a Romanu Machatém.

Romane, co Tě vedlo k tomu darovat krev?
Můj otec byl dárce krve a v dětství mi daroval
odznáček – slzičku krve do sbírky. Utkvělo mi to
v paměti. Chci být společnosti uţitečný, pomoci
těm, kteří potřebují.
Jak často chodíš na odběry?
Na krev chodím čtyřikrát ročně, na odběr plasmy
(plasmafereza) kaţdých 14 dní. Mám krevní
skupinu A RH pozitivní. 5x jsem dával krevní
destičky (trombocyty).
Kolik odběrů jsi absolvoval?
Celkem 101 vč. destiček a plasmy.
Jak Ti je po samotném odběru půl litru krve?
Po odběru krve mi je dobře, po plasmě mi cítím
mírnou únavu. Dodrţuji ţivotosprávu, jím střídmě,
snaţím se vypít aţ 3 litry nealkoholických tekutin
denně.
Daruje krev i někdo z rodiny?
Jak uţ jsem se zmínil, daroval můj otec (20x) a
sestra. Ta bude mít brzy také 20 odběrů. Z Čepí
daroval pan Karel Škopek, má 36 odběrů a také
Milan Soušek. Nedávno jsem tam potkal Aleše
Velebného.

V pardubické nemocnici se krev odebírá v suterénu nové chirurgie. Informovat či objednat se
můţete na tel: 466 013 506.
Jednoduché, že? Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě
Vaší krve potřeba. A my můžeme být pyšní, že i naši občané patří mezi zachránce lidských životů.

Plakety Romana Machatého za darování krve a záchranu života prof. MUDr. Jana Jánského
Zleva: za 10 odběrů, 20 odběrů, 40 odběrů, 80 odběrů, průkazky

Lucie Pohorelcová
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OBECNÍ KNIHOVNA

Pro děti: Jsem superstar, Bukvínkova kouzelná
píšťalka, Kůň jménem Zázrak, Křeček Kubík

Povinnou
četbu,
knihy,
časopisy pro děti, mládeţ a
všechny generace si můţete
přijít vypůjčit kaţdé pondělí
od 19 do 20 hodin na obecní úřad.

Naučná literatura: Trávníky a okrasné trávy,52
nápadů na kaţdý týden v roce,Sušené květiny, Vše o
těle
Na Obecním úřadě Čepí se na Vás těší knihovnice
paní Jindřiška Festová.

Pro dospělé: Podzemní chrám, Dívčí parta, V
podzemí Čachtického hradu, Hra na fanty, Střípky
skla, Na co se rýmuje láska

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČEPÍ
Mateřská škola Čepí děkuje rodičům, kteří pomohli na jaře uhrabat školní zahradu: paní
Chocherčáková ml., paní Pohorelcové ml. a manţelům Michkovým. Velké poděkování patří paní
Chocherčáková ml., která pro děti z MŠ napekla voňavé perníčky k Velikonocům, na dětský karneval,
do školy v přírodě, na Den dětí a na závěr školního roku. Kolektiv MŠ děkuje také manţelům
Drábkovým a Vackovým z Třebosic za ochotu a spolupráci v průběhu školního roku.
ŠKOLKA V PŘÍRODĚ se konala na Vysočině v Hotelu Pavla u rybníků Medlov a Sykovec v termínu od 17. do
21. května 2010.
BEJBYTANEČNÍ probíhaly v pátek od 5.3. od 9:00 hod ve školce. Kurz měl 5 lekcí po 60 minutách. Taneční
vedl Bohumil Černý, prezident Svazu učitelů tance ČR.
LEKCÍ ANGLIČTINY se mohly děti účastnit kaţdé pondělí a při poslední lekci obdrţely první vysvědčení.
PÁSMO PRO MAMINKY ke Dni matek si děti převedly 10. května 2010.
GRATULUJEME!!! 1. místo ve výtvarné soutěţi Poţární ochrana očima dětí patří naší Valentýnce
Pekárkové a krásné 3. místo Danielce Jelínkové, které se v rámci Mateřské školy Čepí utkaly v okresním
kole v kategorii „děti do 5ti let“. V krajském kole se dokonce umístila na 3. místě Valentýnka Pekárková.

POZOR - LETNÍ PRÁZDNINY OD 7. 7. - 20. 8. 2010
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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SPOLKOVÁ ČINNOST
Tělovýchovná jednota Sokol Čepí
„Milí dospělí a samozřejmě děti,
rádi bychom Vás tímto seznámili s plánovanými akcemi Sokola Čepí a zároveň Vás pozvali k účasti na těchto
akcích.
Nejprve jen krátce k činnosti. Přes zimu jsme se s dětmi a rodiči pravidelně scházeli v sále obecního
hostince. Děti si zacvičily i rodičové trochu protáhli tělo. Následovaly různé hry – překážkové soutěže,
dovednostní, míčové, apod. Děti se střídaly ve skákání na trampolíně. Každou schůzku si něco nového
vyrobily ( k velikonocím – výzdobu, svátek matek – dáreček) nebo namalovaly pěkné obrázky.
Protože nám začalo hezké počasí, začali jsme se scházet venku na dětském hřišti. Blíží se konec
školního roku a tím i pravidelné schůzky Sokola. Do prázdnin se budeme scházet na malém dětském hřišti
(v pátek v 16.30 hod), ale už jen neoficiálně, kdo bude mít čas a chuť.
Pravidelné schůzky zahájíme až se začátkem školního roku. Budete předem informováni
o termínu.
Prázdninové táboření plánujeme ze soboty 24 7. na neděli 25. 7. Plánovány jsou různé
dobrodružné atrakce pro všechny děti a dospělé, např. stopovaná s hledáním pokladu, paintball, noční stezka
odvahy, vystoupení kynologů, apod.
Ke konci měsíce srpna se uskuteční akce „Rozloučení s prázdninami“. Co bude na pořadu, to je zatím
překvapení, abyste se měli na co těšit.
Pro zájemce stále platí – různé míčové hry – nohejbal, volejbal na velkém hřišti u koupaliště.
Na závěr Vám všem přejeme krásné bezmračné léto, dětem samé výborné známky na vysvědčení
a následné pochvaly od rodičů.
Za TJ Sokol Čepí – Černíková Petra

Spolek ţen Čepí
Spolek ţen pozval dne 4. 6. do svého středu bylinkářku
p. Klorovou z Heřmanova Městce. Dozvěděly jsme se mnoho
zajímavostí a vyzkoušely jsme si, jak zacházet s virgulí.
Dostaly jsme i seznam bylin a doporučení, na co je která
bylinka vhodná. Víte, ţe červený jetel je zvláště vhodný pro
ţeny - odstraňuje nepříjemné vlivy menopauzy, omezuje
návaly horka, pocení, poruchy spánku, padání vlasů
osteoporózu a má i antidepresivní účinky?
Byla to opravdu poutavá beseda a určitě paní Klorovou ještě
v budoucnu pozveme.

PŘEHLED AKCÍ SPOLKU ŢEN 2010
Přednáška o prevenci rakoviny prsu
- MUDr. Rečlová– září 2010
Ukázky výroby keramiky, výstava výrobků
– říjen 2010
Vázání adventních věnců, příprava na Vánoce
- 26. listopad 2010
Výroba košíků - možno vyrobit dárek na
Vánoce
- paní Krpatová v prosinci 2010.
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VYZKOUŠEJTE S NÁMI RECEPTY NA WWW.CEPI.CZ POD ZÁLOŢKOU SPOLKY
Vánoční cukroví
Medové perníčky
Saláty
Saláty 86x - NOVINKA
Marinády
Utopenci a nakládané sýry
Likér z kaštanů
Rady a tipy k vaření 113x NOVINKA

Pomazánky od A do Z
Listové těsto na slano - NOVINKA
Posvícenští karásci od Saši - TRADICE
Bramborová kuchařka
Květák - NOVINKA
Králík
Hlíva ústřičná
Guláše a cibulačky
Hovězí speciál
Vepřové na 103x
Rybářská kuchařka - NOVINKA
Kotlety 52x
Jogurtové řízky
Zeleninová jídla - NOVINKA
Eidamská cihla
Smaţený sýr bez smaţení od Vaška
Krakonošova směs - NOVINKA
Olomoucké tvarůţky - zdravé!
Topinky, toasty, tatarák a pomazánky
Zapečené špagety od Martinky - NOVINKA
Masové rolády, kachna
Rolády z mletého masa - NOVINKA
Raţniči od Vaška - NOVINKA
Vdolky, palačinky
Marcelin tvarohový štrůdl
Jablečné recepty
Pudinkové recepty
Sladké řezy od Veroniky - NOVINKA

recepty
na www.cepi.cz
pod záloţkou SPOLKY

Jindřiška Festová

Sbor dobrovolných hasičů Čepí
NOVÝ TÝM, FACEBOOK, SAMÉ NOVINKY
V minulém čísle jsme Vás zvali na kurz 1.
pomoci (28.2.). Uspořádali jsme další
turnaj ve stolním tenisu in memoriam
Václavu Kaválkovi (27.3.). Zde je pořadí:
Kategorie mládeţe: 1. Michal Horáček, 2.
Adam Komberec, 3. Lucie Brůnová.
Kategorie muţi: 1. Jiří Čížek, 2. MUDr.
Miroslav Dusbaba, 3. Jiří Rulík, 4. Jiří
Šnajberk, 5. Luboš Veselý, 6. Zdeněk
Veselý, 7. Oldřich Střítezský, 8. Martin
Krpata, 9. Drahoslav Zemánek, 10. Roman
Říha, 11. Vladimír Ryba, 12. Milan
Chocherčák, 13. Antonín Šíra, 14. Martin
Novotný, 15. Martin Farkaš, 16. David
Jonáš.
Na jaře jsme se zaktivovali několika brigádami. Obci jsme pomáhali u
svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu (13.3.),
dozorovali jsme při pálení větví v průmyslové zóně (11.4.), pálení
větví u Mateřské školy Čepí a v průmyslové zóně (17.4.). Na konci
dubna jsme dohlíţeli při pálení čarodějnic u poţární nádrţe Čepí
(30.4.).

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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Díky pár slunečným dnům v začátku května jsme natrénovali na 1. tradiční závody v okrsku – Otvírání
studánek v Třebosicích (8.5.). Naši muţi byli první!!! Uţ na závodech se šeptalo, ţe dáme dohromady tým
ţen. Do týdne byl mančaft na světě! Zaregistrovali jsme nové členy – Káťu Salákovou, Nikol Pithartovou,
Verču Rybovou, Gabču Dvořákovou a Kristýnku Kňavovou. Náš tým posílili i noví muţi – Jeník Čecháček a
Šimon Dytrt.
Obě druţstva reprezentovala SDH Čepí poprvé na závodech Bohuslava Hrachoviny a starosty obce ve
Starých Jesenčanech (29.5.). Ţeny i muţi byli 4. Následující víkend jsme svojí účastí poctili barvy obce Čepí
na aviatické pouti v Pardubicích, kde jsme se pyšnili starou stříkačkou z roku 1939! Na Třebosické paralele
a závodech O pohár starosty obce ţeny obhájily 2. místo a muţi o fous 4. Blatenskou Steeplechase
(19.6.) ţeny opět obhájily 2. místo a muţi 4. pozici. Dubanský most (26.6.) běţely jen ţeny. Domů se vrátily
opět s krásným 2. místem. GRATULUJEME!
Společně jsme si vytvořili klubovnu (23.5.). Chlapci stěhovali, děvčata uklízela, myla okna, nádobí, nábytek,
zametala a vyhnala všechny pavoučky. 11.6. jsme podpořili svojí účastí kulturní akci „Kokosy na sněhu“ a
zajásali si s Jásalkou band. Pro naše ţeny jsme pořídili nové sportovní šedo-červené montérky. Poprvé
jsme si je vyzkoušely 18.6. spolu s červenými tričky od Tomáše Diveckého. Díky němu, Vladimíru Kombercovi,
Jaroslavu Brůnovi a Mírovi Koudelovi jsme (18.6.) opravili mašinu a vodní pumpu u zásahového vozidla
(19.6.).
Tímto také děkujeme paní Frankové za perfektní vyprání a vyţehlení našich montérek a dohled nad
domečkem na koupališti.
Lucie Pohorelcová

Rádi bychom Vás pozvali na 4. ročník závodů v poţárním útoku
„ČEPSKÝ TUNEL 2010“, které se uskuteční v areálu koupaliště
v sobotu 17. 7. od 13 hod.
100 LET ČESKÉ AVIATIKY
Bylo nám velkou ctí účastnit se tak velkolepé akce jako byla letošní Aviatická pouť v Pardubicích. Objednané
počasí přilákalo více neţ 40 tisíc návštěvníků a věřím, ţe ničeho nelitovali. Jedním z největších taháků letošní
Aviatické pouti se stal historický aeroplán Blériot XI z roku 1918, který do Pardubic přivezl jeho majitel a pilot
v jedné osobě Mikael Carlson ze Švédska. Naši obec prezentovala expozice Východočeského leteckého
archivu v čele s panem Pohorelcem a Sbor dobrovolných hasičů v čele s velitelem Jaroslavem Brůnou. Na
fotografii vidíte náš tým, Avii a historickou stříkačku z roku 1939, kterou pomáhal renovovat pan Vladimír
Komberec.
Lucie Pohorelcová

Je nám potěšením poděkovat obci Čepí a všem sponzorům za ohromnou morální a finanční
podporu. Věříme, že budeme naší obci dělat dobré renomé! Pro naše nejmenší přikládáme malý test
pro ověření základních znalostí a zveme Vás na další závody. Plán závodů naleznete na
www.cepi.cz – Spolková činnost SDH Čepí. Fotografie neleznete na www.cepi.cz , www.nasecepi.info
nebo www.facebook.com viz SDH Čepí.
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Mariášníci
15. ROČNÍK MARIÁŠOVÉHO TURNAJE V ČEPÍ
Kaţdoročně v březnu pořádají místní mariášníci svůj turnaj. Letošní se konal
13.3.2010 v sále obecního hostince a byl vyhlášený jako 15. jubilejní ročník mariášového
turnaje v Čepí. Pořadateli tohoto ročníku byli pan František Čížek a Ing. Karel Dvořák.
Tentokrát se postarali o malou reklamu tím, ţe pozvánku na turnaj do Čepí nechali vytisknout
v novinách. Proto si přijelo do naší vesnice zahrát nad očekávání více hráčů, neţ v předchozích letech.
Dokonce jich několik přijelo aţ ze Semil, Kostelce nad Orlicí a Turnova.
Od 8.00 do 9.00 hodin byla prezentace. Po jejím uzavření byl stanoven konečný počet na neuvěřitelných
76 hráčů. Několik opozdilců se dostavilo i po uzavření prezentace, proto jiţ do hry nemohli být zařazeni.
I většina místních příznivců se dobrovolně zřekla účasti. Do sálu se prostě nevešlo víc, neţ 19 stolů. Ujali se
proto raději jiné organizační činnosti a velice dobře pomáhali pořadatelům třeba tím, ţe rozdávali či sbírali
karty hráčů po kaţdém kole, vybírali dokupy nebo jen střídali hráče.
Před začátkem se ujal slova jeden z pořadatelů pan František Čížek. Oznámil všem smutnou zprávu, ţe
dva dlouholetí členové , kteří nikdy nechyběli na předchozích turnajích, pan Václav Kaplan z Načešic a pan
Josef Kučera ze Starého Máteřova, navţdy opustili jejich řady. Všichni přítomní uctili jejich památku minutou
ticha.
V 9.00 byl turnaj oficiálně zahájen. Hrálo se na čtyři kola, kaţdé trvalo 50 minut.
Jako technická podpora nechyběla ani letos paní Jana Suchá, která zapisovala jména hráčů do
speciálního počítačového programu, který v zápětí provedl jejich rozlosování k jednotlivým stolům. Po celou
dobu se starala o hladký průběh hry, pořizovala fotodokumentaci do obecních stránek a zapisovala výsledky
po kaţdém kole. Po shromáţdění karet všech hráčů po posledním kole opět vše zaznamenala a pak uţ se jen
čekalo, aţ program vyhodnotí výsledky. Hráči si čekání zpříjemnili u výborného řízku s bramborovým salátem.
Po kafíčku a cigaretě se přítomní shromáţdili v sále
a vyčkávali vyhlášení výsledů.
Vítězem letošního 15. ročníku se stal pan Zdeněk Hrbek
z Přelouče s dosaţeným počtem 254 bodů. Za svoji snahu
si odnesl zahradní elektrickou sekačku. Na druhém místě se
umístil pan Jan Mazánek z Pardubic s dosaţeným počtem
240 bodů a odnesl si mikrovlnou troubu. Na třetím místě se
umístil pan Jaroslav Vaněk z Heřmanova Městce
s celkovým počtem 234 bodů. Všem třem přišla pogratulovat
a odevzdat upomínkovou cenu i starostka obce.
Musím se zmínit, ţe letos se zúčastnila turnaje i jedna
ţena paní Lenka Zitová z Načešic. S touto jedinou
zástupkyni něţného pohlaví učinila rozhovor naše obecní
redaktorka paní Saša Klímová. Sice se umístila aţ na 56.
místě, ale za účast a velkou snahu jí pořadatelé odměnili bonboniérou. Kaţdý hráč i ten poslední si odnesl
nějakou odměnu. Mezi jiţ zmíněnými cenami se hrálo o čtyři dárkové koše, trička, spoustu láhví vína a jiného
alkoholu, několik šišek salámu, ruční brusku, svítilnu, sadu nářadí a spoustu jiných dárkových předmětů.
Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli hmotnými nebo finančními prostředky,
samozřejmě pořadatelům, hostinským za obsluhu i všem ostatním, kteří pomáhali a hlavně všem
zúčastněným hráčům.
Jana Suchá

ROZHOVOR S MARIÁŠNICÍ
Dne 13. 3. 10 proběhl v Čepí turnaj v mariáši. A protoţe jsem si kvůli svému článku musela vyslechnout
nejednu poznámku o tom, ţe tedy mariáš ţeny hrají, vypravila jsem se na výzvědy. Ano, hrají! Našla jsem tam
jednu! Paní Lenka Zitová mi věnovala pár minut, kdyţ se šla uklidnit na jedno cigárko, protoţe ty chlapy úplně
zbytečně nervujou.
Mariáš začala hrát, kdyţ se provdala, chlapi v rodině ji to naučili a stal se jejím velkým koníčkem. Na
závody jezdí s manţelem asi 10 let, ale stejně ho radši hraje jen pro zábavu, neţ soutěţně. V Načešicích
pořádají turnaj na Tři krále, tam se naši chlapi také účastní.
Hrát do hospůdky chodí také v pátek i kdyţ ne pravidelně, pokud je v sobotu fotbal, tak se nehraje.
Z toho vidíme, ţe paní rozhodně nemá vyhraněny ţenské záliby. Dělá v T.J hospodářku, je velice akční a její
heslo je: „V životě je čas na práci a čas na aktivní odpočinek a zábavu.“
Saša Klímová
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KRONIKA OBCE ČEPÍ
Panský dvůr Čepský
Zemanský poplužní dvůr čepský se sídlem panským byl tak starý jako osada sama. Bylť
při založení obce jejím základem a hlavní částí. Stanoviště dvora bylo na místě dnešní
usedlosti č. p. 17. Pozemky dvorské ležely hlavně na straně k Máteřovu, některé též
k Rozhovicům.
Výměra byla malá, byl to spíše dvorec – statek „mělo bejti“ 16 kop záhonů rolí a 4 jitra
/korce/ luk, vcelku tedy jen asi rovných 100 korců.
U dvorce přiléhal ještě „grunt Čapskýho“ velký 14 kop a 20 záhonů 86 korců.
Poslednější byl asi dvorem kmetcím jehož osudy byly k posledu spjaty s osudem
panského dvora, neboť byl již od Starších nad havíři ve dví rozdělen, budovy byly shořelé
a pozemky pak děleny s oněmi od dvorce panského společně. Po přikoupení zboží
čepského ku panství pardubickému došlo na panskou správu poručení od Komory České,
„aby ze dvorce ve vsi Czepy dvě chalupy způsobeny a třetí v místě příhodném vyzdvižena
a k jedné každé pod 2 kopy záhonů rolí od téhož dvorce přiděleno bylo, jakož i hospoda
nová aby se vystavěla, k ní jeden a půl kop záhonu rolí a něco loučného připojeno bylo,
ostatní role ke dvoru JMC máteřovskému se obrátily“. V dalším poručení bylo pro novou
hospodu ustanoveno místo“ tam, kde dvě silnice se scházejí, od Prahy k Chrudimi a od
Čáslavě k Pardubicům, a nová hospoda aby pro lidi panstvím projíždějící pohodlná byla.“
Věc byla rozřešena tak, že z budov dvorce panského /dnes č.p. 17/ které byly dobré, pak
z největší části rolí od gruntu Čapskýho byl utvořen statek a pro tři chalupy a hospodu se
měly obstarati budovy nové. Rozdělení bylo pak následující : Z rolí panského dvorce je
obráceno ke dvoru máteřovskému sedm kop záhonů k Rozhovicům, chalupa Jiříka
Kouřimského, chalupa Václava Novotného ke krčmě JMC ke gruntu Jiříka Jirky vždy
příslušný počet kop.
/Následuje podrobný popis řešení./
Z tohoto vyřešení je možno
usoudit, že stanoviště gruntu
Čapkovského
či
Čapskýho
/“čapkovského“, pozn. EP/ bylo od
dvorce panského k východu, asi
v místech dnešního č.p. 16. Dále,
že chalupy č.p. 15, 16 a hostinec
č.p. 19 jsou založeny roku 1696.
Osmiboká stodola u č.p. 15, jaké
bývaly stavěny a jakým se říkalo
„kvočny“, bude stavba z roku 1711,
po požáru této usedlosti. Dnešní
budovy č.p. 19 nebudou asi tak
staré, ty jsou asi již obnovené,
patrně též po požáru někdy před
rokem 1839. Též lze usoudit, že ne
gruntě Čapskýho, který byl asi dvorcem kmetcím, hospodařili kdysi Čapský a KouřimskýPleskot. Budovy těchto dvou dílčích následných usedlostí byly v roku 1694 shořelé. Právo
šenku pro novou hospodu dnes č.p. 19 získalo panství pardubické od Jiříka Pleskota
staršího, který vlastnil č.p. 14 jako krčmu a hospodu podací. Za šenk obdržel náhradu 9
korců rolí, které připojil ke své chalupě č. 14, čímž vzrostla výměra této na 15 korců. Syn
jmenovaného Jiřík Pleskot mladší, jinak Kouřimský, převzal současně novou usedlost č.p.
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15, kterou si sám nově vystavěl. Druhé jméno Kouřimský si získal po gruntě památkou po
předchůdci.
Grunt Jiříka Jirky s budovami dvorskými, dnes č.p. 17 byl tomuto prodán a zapsán dne
29.3.1696 v ceně 667 kop míšeňských. „Chtělo být 14 kop a 20 záhonů rolí a 4 korce luk.
Jirek přišel z Ostřešan, kde prodal menší statek, budovy dvorské, které při koupi převzal
byly podepsány takto : Světnice, síň, komora, chlív a stájka s jedné strany na štychholcích
za 50 kop. Marštal a dva chlívky, stavení dobré šindelem přikryté za 45 kop. Komory dolní
dvě a hořejší dvě pro obilí, podlahy na falc prknem položeny za 48 kop. Studnice s váhou
a okovem od kamene zděná za 5 kop, zahrada za 25 kop.“
Několik let po vyjmutí usedlosti č.p. 17 Jiříkem Jirkem přišel tento k poznání, že těch
kop /mělo být 86 korců/ nějak málo. Oznámil to na zámek a bylo převzato měření, které
provedl Václav Pošva panský písař dne 11. máje 1702 v přítomnosti rychtáře a konšela.
Změřili 7 parcel rolí, které vykázaly výměru 77 korců, dva věrtele a 3 čtvrtce, tedy o 8
korců, 1 věrtel a 1 čtvrtec méně. Scházející výměru mu panství nahradilo, patrně od
máteřovského dvora, protože v pozdějších zápisech je udána zase ona výměra původní.
Mimo toho vlastnil podle onoho nového vyměření luk, zahrad a pastvin 3 korce, 2 věrtele a
půl čtvrtce.
V kupní smlouvě o prodeji panství Čepí jest psáno, že se prodává ves Czepy s dvory
kmetcími stc. Hlavní část dotčeného jednoho dvora kmetcího jest určitě dnes č.p. 6.
V zápise o této usedlosti z roku 1700 čteme totiž, že Tomáš Voženílek byl koupil
26.10.1676 grunt, jenž od gruntu Václava Pleskota pochází,kterýž na dva díly k rozdělení
přišel a z jednoho dvora dva učiněny jsou, za cenu 800 kop. V dalším je ještě dvakrát
psáno o dvoru a nikdy o statku. Druhou, menší část, jak za to máme, onoho kmetcího
dvora koupil prostřednictvím otčíma svého napřed jmenovaného Tomáše Voženílka od
Jiříka Průška, jenž se od starodávna živnost Jiroušovská jmenovala Lukáš Pleskot za 550
kop míseňských později opraveno na 588 kop 47 krejcarů v létě 1619. Podle toho byl
držitelem snad ze dvou čepských kmetcích dvorů, největší to usedlosti čepské, dnes č.p. 6
a č.p. 1, která měla snad přes 140 korců, byla tedy větší než samotný dvůr panský před
rokem 1676 Václav Pleskot. A podle označení „živnost Jirošovská“ jest usuzovati, že před
Pleskotem hodpodařil na celém Jirouš.
To bylo asi v první polovici století sedmnáctého za doby panství havířů kutnohorských.
Oba zápisy, z nichž toto čerpáme, týkající se č.p 6 a č.p. 1 jsou z října téhož roku 1700,
následují bezprostředně za sebou, úvodní texty jsou stejné a v obou přichází jméno
Tomáš Voženílek.
Kmeti byli držitelé větších selských statků, dvorů kmetcích, kteří byli v nějak
přednostním a nějak povinném poměru k majetníku panství, který byl formálně ještě
vlastníkem, jaksi lenním pánem, dotyčných gruntů. Oni držitelé gruntů byli asi povinni
službou mannskou, jakou zemané pro svou reprezentaci při okázalostich pro doprovod i
na obranu svou potřebovali.
V e zboží krchlebském např. byli také, a to v Krchlebích dvory kmetcí, počtem snad
dva. Kmeti drželi svěřený majetek jaksi lénem, dědičně. Dcery i jejich následnice
z takových rodů přikládaly si čestný přívlastek „kmetična páně Jeho Milosti“. A když se
panství pardubické stalo již císařským, přikládali si všichni z potomstva kmetského, muži i
ženy, někdy přívlastek „sirotek JMC“. (Jeho milosti císařské)
Celý přepis naleznete na www.cepi.cz – HISTORIE
Pokračování výpisků z kroniky naleznete i v příštím čísle obecních novin.

Výtah z kroniky obce Čepí přepsal JUDr. Dubec
Václav

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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DĚNÍ V OBCI
DĚTSKÝ KARNEVAL

GRATULUJEME JUBILANTŮM
Helena Šafránková
Jaroslava Čížková
Karolína Masná
Jaroslava Tomišková
Libuše Gabrhelová

Obec Čepí pořádala v neděli 21. 3. 2010 v sále
Obecního domu Čepí dětský karneval "Pojďte děti,
budeme si hrát".

90
85
80
75
75

DEN MATEK
Ke Dni matek nám do obecního rozhlasu za
doprovodu Karla Gotta zarecitovali básničku
Honzík Pleskot a Natálka Kňavová.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Obec Čepí pořádala všechny občany, zejména ty
dříve narozené, na divadelní představení ochotníků
z Předhradí "Pověst o hradu Rychmburk".
Představení plné písniček se konalo v sobotu 26. 6.

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ POSVÍCENÍ V ČEPÍ
Sobota
Sobota
Neděle
Pondělí

28. srpna od 7:30 posvícenský nohejbalový turnaj
(kontaktní osoba pan Ryba Vladimír a bratři Pithartovi)
28. 8. od 21 hod taneční zábava se Stanley Bandem
v sále Obecního domu Čepí
29. 8. od 15 hod Posvícenská mše u kapličky
Panny Marie Karmelské
30. 8. Mariášový turnaj pro zvané

DĚTSKÝ DEN
Dne 11.6.2010 se na koupališti naší obce konal dětský den, který byl rozdělen na dvě části. V první
měly děti moţnost zkusit své štěstí v různých dovednostních soutěţích, které pro ně byly připraveny na hřišti
u koupaliště. Hlavní atrakcí jejich dne byla však věc velmi netradiční a výjimečná.
Majitelé firmy J.P.D GROUP pozvali do naší obce skupinu skibobistů i s formulí, se kterou na zimní
olympiádě získali pro naší republiku 11. místo. V této formuli - ledním bobu - se mohl kaţdý, kdo přišel na
novou silnici za obecní úřad, svézt a zkusit si pilotovat stroj se kterým se běţně nesetká.
Škoda jen, ţe dětí nebylo o něco více.
z dětského dne můţete nalézt na stránkách obce.

Fotky

Tím ovšem den pro bobisty a ani naše občany
nekončil. Od 20.00 hodin byla ve spolupráci s firmou J.P.D
Group a naší obce uspořádána taneční zábava, kterou
muzikou jakéhokoliv ţánru zásobovala skupina „Jásalka“ z
Nové Vsi u Nového Města na Moravě. V pauzách byla
promítána videa ze závodů bobistů na olympiádě a jako
čestný host byl pozván pan Milan Johanides, který zachránil
ztraceného chlapečka v lesích Vysočiny. Ten kdo si nechal
ujít zábavu a poutavé vyprávění, prohloupil.
Mgr.Pavel Novotný
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POZVÁNKY, UPOZORNĚNÍ, VÝZVY

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,
nejenţe Vaše auta překáţí chodcům, ale brání také úklidu chodníků.

FIRMY V OBCI
Rádi uvedeme i Vaši firmu, obraťte se, prosím, na paní starostku nebo redakční radu
redakce@cepi.cz.
Sledujte www.cepi.cz FIRMY V OBCI.

KURZ NA POČÍTAČE PRO DŘÍVE NAROZENÉ
V dnešní době nalezneme spoustu informací na internetu.
Jak snadno se naučit obsluhovat počítač, se můţete naučit i Vy!

Počítačový kurz pro seniory
Tento kurz je určen pro začátečníky z řad seniorů, kteří se chtějí nenáročnou
formou naučit vyuţívat internet a e-mail. V průběhu kurzu Vás naučíme např.
levně nakupovat na internetu, vyhledávat informace o sportu, kultuře, zdraví,
cestování, pomůţeme Vám vytvořit emailovou schránku, naučíme Vás vyuţívat
elektronickou poštu.
Poţadované znalosti: Nejsou poţadovány předchozí znalosti v oblasti PC.
Typ kurzu: Odpolední - koná se vţdy 1 x týdně od 16:00 do 19:15 hod
Délka kurzu: 5 týdnů
Termíny kurzů: Jarní termín začíná 2. 4. 2010 a koná se vţdy v pátek od 16:00 do 19:15 hod Učebna
Pardubice
Cena: 1.900,-Kč
Kontakt: Ing. Zbyněk Ţďára, tel: 605 877 777 Učebna Pardubice, Gorkého 86, Pardubice

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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PRO DLOUHOU CHVILKU…
1. blízká obec se hřbitovem
2. barva čepského erbu
3. čepské zařízení pro nejmenší děti
4. příjmení čepské knihovnice
5. čepská pamětihodnost (církevní)
6. povolání MUDr. Morávkové
7. jeden z čepských hostinských
8. co stálo dříve v areálu dnešní průmyslové zóny
9. nosí nám děti (chlapečky)
10. národní strom (máme jich plnou náves)

Mgr. Jaroslava Chocherčáková

REDAKČNÍ RADA
Váţení čtenáři, připravili jsme pro Vás spoustu zajímavého čtení
na prázdninové dny. V přiloţené obálce naleznete ANKETNÍ LÍSTEK,
v příloze č. 2 preventivní opatření na prázdniny a všeobecný
vědomostní test pro (nejen) děti.
O čem si přečtete příště?





Rozpracovaný nový územní plán, jak se informovat a kdy bude veřejné zasedání
Co se děje na zastupitelstvech obce
Prázdninové zprávy o obecních a spolkových akcích
A další

Děkujeme všem občanům a příznivcům obce Čepí za nápady a příspěvky.
Jsou nám přínosem a věříme, ţe baví i Vás, čtenáře .
Náměty můţete zasílat na redakce@cepi.cz nebo je sdělit naší radě.
Šéfredaktorka - Lucie Pohorelcová,
grafička Jindřiška Festová ml.,
redaktoři - Alexandra Klímová, Petra Černíková.

Tak nashledanou příště.
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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ROZHOVOR S PANÍ VELÍNOVOU
Paní Velínová, jak dlouho bydlíte v Čepí?
Já jsem dokonce rodačka a představte si, že jsem se narodila v domku, kde dneska bydlí paní Šafránková. Říkalo
se tam v ,,Dubánkách“. Paní Šafránková je moje teta.
Jak dlouho jste tam bydleli?
Bydleli jsme tam nějaký čas a pak jsme se přestěhovali do domku, kde je dneska firma BOCO. Bohužel přišla válka
a museli jsme se vystěhovat, protože se tam nastěhoval nový sedlák, ale jméno si už nepamatuju. Po válce jsme
odkoupili parcelu, na které stojí náš dům, ve kterém bydlíme. Ten dům stavěl můj otec od roku 1956.
Sestra, která je o 11let mladší, se odstěhovala do Hradce Králové a já jsem zůstala s rodiči dál bydlet.
Kam jste chodila do školy?
Do obecné jsem chodila do Jezbořic a do měšťanky jsem jezdila do Heřmanova Městce.
V té době jsme ještě do měšťanky museli dělat zkoušky. Jezdili jsme na kole a v zimě z Rozhovic vlakem. Po škole
jsem se učila prodavačkou potravin. Bylo to v té budově u soudu, co ji pořád opravují. Tam to bylo moc pěkné, na
pěkném místě.
Po vyučení jste pracovala kde?
Nastoupila jsem do výrobny potravin Pramen, kde jsem se naučila hodně
od studené kuchyně, hlavně saláty. Vyrábělo se toho tam velké množství a
na každý chlebíček byl jiný salát. Největší nápor byl na vánoce.
Mým druhým zaměstnáním byla teplárna v Pardubicích, kde jsem pracovala
ve skladu. Tam to byla opravdu těžká práce. Musely jsme s kolegyní
navozit všelijaké součástky do skladu, protože to vždycky složili za plotem.
Pracovala jsem tam 19 let až do důchodu. Dneska je to tam skoro prázdné.
Dříve tam byly zámečnické dílny a hodně známých tam mělo práci.
Kdyţ jsem přišla, měla jste tu návštěvu,syna s vnučkou?
Máte pravdu, mám dva syny, mladšímu je 45 a staršímu se blíží 50, mám
šikovné vnučky, hodně cestují. Ta, co tu byla na návštěvě byla už 2x v Irsku
a umí moc dobře anglicky. Studuje vysokou ekonomickou školu. Druhá
vnučka má místo v pojišťovně. Nevíc mě ale navštěvují vnuci, honí se se
psem a mají rádi zeleninu, kterou já ráda pěstuju.
Já si Vás paní Velínová pamatuji z vítání občánků, byla to Vaše jediná
veřejná činnost?
Kdepak, to byl takzvaný Sbor pro občanské záležitosti, dělali jsme jej
společně s panem Ruprechtem a paní Kučerovou. Měli jsme na starosti právě vítání nových občánků, chodili jsme
gratulovat k životním jubileím a taky jsme vítali mladé, kteří šli poprvé volit, to jsem chodila do volební komise. Byla
jsem i v dohlížecím výboru Jednoty. Společně se stále tak dvakrát do roka scházíme. Společně s paní Kaválkovou
a ostatními jsme se scházeli ve Svazu žen. Pak když mi onemocněl manžel, nikam jsem nechodila, byla jsem mu
pořád nablízku, kdyby něco potřeboval.
Vašeho manţela si pamatuji, na co nejraději vzpomínáte?
Manžel byl o 4 roky mladší a ráda vzpomínám, jak jsme spolu byli v Bulharsku a na Krymu.
V Bulharsku, tam jsem vydržela celý den u vody, ale na Krymu jsem se ráda toulala po okolí. To bylo v tom samém
roce, kdy vybuchla atomová elektrárna v Černobylu. Jinak můj muž byl nejraději doma.
Jaké máte zájmy je zřejmé,vidím nádherné orchideje za oknem a kaţdý týden obdivuji Vaši pestrou skalku.
To máte pravdu, ty orchideje jsem dostala i s knihou, kde je návod jak je pěstovat a co se té skalky týká, tak ty
cibulky se množí samy. Kromě toho ještě skleník a fóliovník, kde mám papriky a okurky. Pěstuji i různou zeleninu.
Letos mám i baby karotku. Jinak zájmy jako pletení a ruční práce moc nemusím ale zase si leccos opravím. Mám
ráda i zvířata, tak kromě psa a kocourů mám i králíky a slepce, tak se opravdu nenudím.
Jako knihovnice se Vás zeptám na kníţky, vidím velkou knihovnu, máte je přečtené?
No, dřív jsem hodně četla a hodně jsme kupovali knížky-klasiku, detektivky a o kytičkách dneska už jen spíše
křížovky a sudoku
I když jsem sama, tak si každý den vařím, ale vypustila jsem houskové knedlíky. Nejvíce si vařím z kuřete a k tomu
rýži a těstoviny. Včera jsem měla chuť na amolety tak jsem si je udělala pěkně s domácí marmeládou. Když se tu
sejdeme všichni dohromady, třeba na posvícení, přijedou synové s rodinami a i ségra, tak hodujeme všichni dole
v přízemí, kde je to na to zařízené ještě po rodičích.
Paní Velínová, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám, společně s našimi čtenáři, aby Vás neopustil ten elán a
aby Vaše rodina, zahrada spolu s kytičkami Vám přinášeli samou radost.
Jindřiška Festová
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