„Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží komunální volby, i moje úvodní slovo podzimního vydání Obecních novin je tímto
faktem ovlivněno.
Docela mi to uběhlo – jsem na Obecním úřadě v Čepí od poloviny dubna 2007. Možná málo
času na získání zkušeností „v oboru“, ale určitě mnoho na pestré životní zážitky rozmanitého
charakteru v naší malé obci.
Vůbec nechci vyjmenovávat, co se za toto období podařilo vybudovat, opravit či zorganizovat
v obci. Kdo chce, všímá si a vidí.
Spíš cítím potřebu vyjádřit svůj dík všem těm, kdo mě v kritických obdobích uplynulého
volebního období podrželi a podpořili. Děkuji Ing. Radku Čapskému, že si vždy dokázal udělat čas
zvednout mi mobilní telefon a poradit mi v různých stavebních záležitostech. Hlavně v samých
začátcích mého působení na obci jeho rady a stavební zkušenosti měly pro mě cenu zlata. Děkuji
slečně Lucii Pohorelcové za skvělé místostarostování, neboť jsem konečně poznala, jak má
místostarosta skutečně pracovat a pomáhat starostovi! Děkuji paní Martě Francové za lidský přístup
a pohled na problémy, její ochotu a pracovitost. A také děkuji Vám, spoluobčanům, kteří jste mi 14. 4.
2009 vyjádřili svoji podporu (pro mě výjimečný, nezapomenutelný zážitek), a tím mi ukázali, že má
smysl pro obec Čepí dál pracovat. Nakonec děkuji i ostatním nejmenovaným zastupitelům a jejich
příznivcům za to, jak se ke mně chovali a jak se mnou jednali, protože nám všem ukázali, že ženskou
v práci neberou až tak úplně vážně, a že nerespektují a ani neznají ty nejzásadnější základy
slušného chování. Jejich „akce“ mě docela hezky zocelily, což se mi určitě bude hodit v mém dalším
životě.
Jak jsem se v úvodu tohoto článku již zmínila, čekají nás v říjnu volby do obecních
zastupitelstev. I když jsem stále zaměstnanec VÚOS a.s., rozhodla jsem se kandidovat i v příštím
volebním období. Jednak proto, že toto dobíhající volební období bylo kratší, že jsem se musela
určitou dobu „aklimatizovat“ na jinou práci, že jsou některé věci rozdělané a nedokončené, a taky že
mě to konečně začalo pořádně bavit, když mohu opravdu pracovat a mám většinu „kostlivců“
z předešlých let vyřešených.
Oslovila jsem řadu z Vás, abyste mi s prací na obci v příštích letech pomohli. Ti, kdo mají
zájem a chuť, tvoří naši kandidátní listinu, další nám určitě pomohou svou činností ve výborech.
Letos je v Čepí zaregistrována jen jedna kandidátní listina do komunálních voleb, tedy žádný krutý
boj o posty zastupitelů. Přesto, anebo právě proto, přijďte k volbám a svým hlasem nám dejte vědět,
zda nás v další práci podporujete.“
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
starostka obce
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ZPRÁVY STAVEBNÍHO VÝBORU
OPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Během
prázdninových
měsíců
byla
dokončena oprava budovy MŠ. Pracovníci
stavební firmy Radek Hendrych - Stavex
Chrudim dokončili barevnou fasádu vč. soklu
podle návrhu arch. Mudruňky a opravili
schody ze severní strany. Mgr. Rulík
z Chrudimi opravil jižní terasu, byla položena
zámková dlažba vč. opěrných palisád. Firma
Interklima s.r.o. z Pardubic dodala nové
účinné větrání kuchyně. Nový školní rok tak
byl zahájen v opravené budově.
Ing. Radek Čapský

OPRAVA SYSTÉMU ÚT V POŽÁRNÍ ZBROJNICI
V září p. Kaňka z Duban opravil systém
vytápění požární zbrojnice. Rozšířil soustavu o

nové radiátory do garáže a klubovny v přízemí.
Náklady na opravu byly do 20.000,- Kč.
Ing. Radek Čapský

OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO SUŠENÍ HADIC
Hasiči pro svou činnost nutně potřebují sušit
hadice. Domluvili jsme se na využití komína
požární zbrojnice pro ukotvení ocelové
konstrukce sušáku. Ing. Bažantová (statik)
vypracovala návrh vč. výkresové dokumentace
a paní starostka zajistila povolení stavby.

Poptány byly tři dodavatelské firmy MPS Čepí,
Pohorelec Čepí a RAKOV Třebosice. Bohužel
se nám letos nepodařilo najít peníze pro
výrobu sušáku. Realizace je posunuta na příští
rok.
Ing. Radek Čapský

OPRAVA GARÁŽE U OBECNÍHO HOSTINCE
Na skladu, který slouží pro garážování obecní
zahradní techniky byla vyměněna střešní
krytina (azbestocementové šablony za lehkou
plechovou krytinu). S výměnou krytiny klempíři
osadili okapy a svody napojili na dešťovou
kanalizaci. Opravu střechy bohužel již nestihl
provést p. Kukla, objednán byl p. Tesař

z Pardubic za cenu 76.755,- Kč. Financování
pokryla z větší části dotace z mikroregionu
„Svazek obcí Za letištěm“.
Opravu podlahy vč. položení zámkové dlažby
provede během září p. Marek z Mikulovic za
cenu 32 345,- Kč.
Ing. Radek Čapský

KONTROLA PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
„domkaře“ dobrovolné. Doporučuji vám
nechat si kotle zkontrolovat, vyčistit a
seřídit. Odměnou vám bude nižší spotřeba
plynu a spolehlivost zařízení. Nezapomeňte
ani na kontrolu a revizi komínů a odkouření.

Současně
s úpravou
vytápění
požární
zbrojnice bylo provedeno vyčistění a seřízení
plynového kotle před topnou sezónou vč.
potřebné pravidelné revize.
Pravidelná kontrola zdrojů tepla a měření emisí
jsou pro právnické osoby povinné a pro
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
10. srpna 2010

Přítomno: 6, Omluveno: 0

 Žádosti o dotace
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického
kraje na opravu budovy obecního úřadu – I. etapa (výměna oken, oprava střechy, oprava
sociálního zázemí). Žádost o dotaci ve výši Kč 150 000,--, výše celkových nákladů cca Kč
300 000,--.
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo podání žádosti o dotaci Regionální školy obnovy
venkova ve výši Kč 300 000,--, výše celkových nákladů Kč 375 000,--.

 Opravy a rekonstrukce
Zastupitelé schválili cenovou nabídku firmy Jan Marek, Mikulovice na rekonstrukci – pokládku
zámkové dlažby ve skladu u obecního domu za Kč 32 345,-- vč. DPH.

 Kontrola z Finančního úřadu v Pardubicích
2. srpna 2010 byla provedena kontrola zástupci Finančního úřadu v Pardubicích. Kontrolovány
byly zejména odvody poplatků z výherních a hracích přístrojů, žádosti, rozhodnutí,
oznamovací povinnost, vyúčtování. Kontrola proběhla bez významných závad, pouze v letech
2005/2006 a 2006/2007 byly zpožděny 2 platby.

 Poděkování
Na obecní úřad Čepí přišlo poštou poděkování od starosty obce Třebosice za pomoc členů
JSDH a SDH Čepí. „Vážená paní starostko, dovolte abychom Vaším prostřednictvím poděkovali
členům zásahové jednotky a dobrovolným hasičům Vaší obce. Dne 7.- 8. 8. 2010 s nesmírným
nasazením pomáhali v Třebosicích při budování protipovodňových hrází a odčerpávání vody u domů
ohrožených záplavovou vlnou.“
Poděkování přišlo také od HZS Pardubice za akceschopnost naší jednotky.
Zničená obuv je již na opravě, kalové čerpadlo bylo opraveno Jaroslavem Brůnou a Tomášem
Diveckým.

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

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Dne 22. 9. 2010 proběhl tzv. audit - dílčí přezkoumání hospodaření obce Čepí za rok 2010. Dopadlo
to výborně! Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Příštímu zastupitelstvu tak paní starostka
předá hospodaření obce v naprostém pořádku.

DOPRAVA - anketa
V listopadu bude Městská hromadná doprava (linka č. 24) fungovat již 1. rok!
Vážení občané, jste spokojeni s frekvencí spojů?
Žádáme Vás o rozumné návrhy či doporučení, zejména u víkendových linek.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhl letos podruhé 25. září. Další
sběr bude v 1. pololetí 2011.
Skládka bioodpadu v lesíku za požární nádrží je otevřena od soboty do neděle. V týdnu
si klíče můžete vyzvednout u pana Franka, Čepí č. p. 45. v ulici k požární nádrži.
Větve a dřevo můžete svážet na ohniště za požární nádrž po celý rok. Dřevěný odpad pak pálíme při
pálení čarodějnic 30. dubna a na podzim pod dozorem hasičů.
Sklo a plasty můžete třídit do označených kontejnerů u Obecního domu.
Plasty a papír do kontejnerů u 3 bytovek.
Komunální odpad je v naší obci svážen 1x týdně.

Lucie Pohorelcová

Z nových knih si můžete vybrat například:
Slabikář dětských účesů, Sto postav z Bible,
Figurky, Z přírodních materiálů, Vyprávění o
koních, Poplach ve městě hraček, atd.

OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení
čtenáři,
každé
pondělí si můžete vypůjčit
v naší knihovně některou
z nových knih, které nám
dodala krajská knihovna. Můžete si vypůjčit jak
naučnou, tak i krásnou literaturu, pro dospělé i
děti.

Na Obecním úřadě Čepí se na Vás těší každé
pondělí od 19. do 20. hodiny knihovnice paní
Jindřiška Festová.

VELKÁ PARDUBICKÁ
V různých publikacích se dříve uvádělo, že Velká pardubická je nejtěžším překážkovým dostihem
kontinentu.V určitém smyslu tomu tak určitě bude, v každém případě se jedná o dostih s dlouhou tradicí,
jehož historie je více než zajímavá, o dostih který má svá specifika a kouzlo, o dostih který je vrcholem nejen
pro české jezdce snící když ne o vítězství, tak alespoň o účasti v něm. V každém případě je to společenská a
sportovní událost s nejdelší tradicí u nás. Vždyť když se začala hrát fotbalová liga, měla Velká za sebou už
kolem padesáti ročníků. Poprvé se Velká pardubická běžela v roce 1874. Ale již několik desítek let předtím
se v Pardubicích a přilehlých lokalitách dostihy konaly. Dostihová dráha v místech, kde se dnes běhá, byla
založena v roce 1856. V průběhu historie se několikrát měnil kurs dostihu, naposledy v roce 1998, kdy se
poprvé závěrečná fáze dostihu po hlavní dráze běžela opačným směrem. Přemístění cíle a otočení běhání na
pravou ruku má úzkou souvislost s postavením nové tribuny. Hlavní dráha má dokola 2200 metrů, délka
dráhy Velké pardubické je asi 6900 metrů. Koně musí překonat celkem 31 překážek. Nejznámějším je
Taxisův příkop, který je také jedním z nejtěžších skoků na světě. V kursu je ještě několik dalších obtížných
překážek, které často rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu. Takovými jsou Irská lavice, Popkovický skok,
Francouzský skok, Hadí příkop, Velký vodní příkop, Zahrádky, Velký anglický skok a Havlův skok. Od
roku 1874 bylo zatím odběhnuto celkem 119 ročníků Velké pardubické. Nekonala se pouze v průběhu
obou světových válek, jednou zabránila jejímu konání nepřízeň počasí, když den předtím začalo mrznout a
napadl sníh a Velká se nekonala také v roce 1968 v důsledku známých politických událostí. Prvním vítězem
se stal ve Francii narozený FANTÔME s anglickým žokejem G.Sayersem v sedle. Celkem se do listiny
vítězů se zapsalo celkem 89 jmen koní a 78 jmen jezdců. Nejúspěšnějším koněm historie je ryzák
………….….. (najdete v tajence), který jako jediný dokázal zvítězit čtyřikrát a to v letech 1987-1989 a 1991. Z
jezdců dokázal Josef Váňa zvítězit šestkrát, čtyřikrát se ŽELEZNÍKEM a v roce 1997 s hnědákem
VRONSKY a v roce 2009 s TIUMENEM.
V průběhu historie se také dostihu zúčastnilo několik žen. Jako první žena ………….….. (najdete
v tajence), která dokonce v posledním předválečném ročníku v roce 1937 s klisnou NORMA zvítězila. Časový
rekord drží od roku 2008 SIXTEEN, která absolvovala celý dostih za 08:58,99 minut. V roce 2008 se poprvé
běželo pod devět minut. SIXTEEN je první klisna bílé barvy, která dokázala zvítězit a to dokonce dvakrát.
Můžeme se jen těšit, jaké zajímavosti nám přinese jubilejní 120. ročník!
Mgr. Jaroslava Chocherčáková
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PRO DLOUHOU CHVILKU
Podzimním tématem byla pro autorku křížovek právě Velká pardubická.
Tajenka z předminulého čísla: Ješek z Čepí.
Nejúspěšnější kůň v historii Velké pardubické ……………Foto vpravo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plod dubu
Severoafrický stát
Cit – hory přenáší
Součást „STK“
Drahý kov
Mražená pochoutka
Měkké a dlouhé ☺
Mládě kozy

Jediná žena – vítězka Velké pardubické ………………Foto vlevo dole.

1. Náš národní strom
2. První muž
3. Rodič
4. Řada stromů
5. Nouze
6. Dobrá je nad zlato
7. Bůh Lásky
8. Obydlí lišky
9. Stolní hra
10. Mužské jméno ruské
11. Moudrý pták
12. Zabijačková pochoutka
13. Alkoholický nápoj
14. Jméno Komenského

Mgr. Jaroslava Chocherčáková

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

5

21. ROČNÍK – ŘÍJEN 2010

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČEPÍ
Mateřská škola Čepí otevřela po letních prázdninách 23. srpna 2010.
Přivítala děti i rodiče v novém kabátě!
Z Čepí a okolí přišlo 8 nových žáčků.
10 předškoláků se bude pilně připravovat na školní radosti a povinnosti.

Co je připraveno na školní rok 2010 - 2011?
• 26. 2. - Ples Mateřské školy
• březen - zápis dětí na školní rok 2011 2012
• květen - Pásmo pro naše drahé
maminky ke Dni matek
• školka v přírodě, místo a termín bude
upřesněn
• červen - Den dětí pro děti MŠ Čepí
• červen - jednodenní výlet do okolí
• červen - pasování školáků

• 9. 9. - O Jasánkovi, pohádka pana
Hrušky
• návštěva logopedky je zatím v jednání
• pondělky se učíme angličtinu
• říjen - Duhová pohádka
• od listopadu budeme jezdit plavat do
bazénu v Chrudimi
• listopad - O cínovém vojáčkovi
• prosinec - Mikulášská besídka pro děti
mateřské školy
• prosinec - Vánoční besídka pro děti,
rodiče a hosty
• POZOR - vánoční prázdniny od 24.12. 2. 1. 2011

• Letní prázdniny - termín bude včas
upřesněn

Sledujte informace na nástěnkách v mateřské škole, na www.cepi.cz – Mateřská škola.
Informace také najdete v Čepských obecních novinách.
Personál školky Vám rád poskytne aktuální informace.

„Ráda bych takto poděkovala za výbornou spolupráci s paní starostkou a Ing. Radkem
Čapským. Za jejich profesionální přístup, který věnovali I. a II. etapě rekonstrukce
školky. Přivítaly jsme také nový LCD monitor k počítači, který nám paní starostka
převedla z majetku obce. Dále oceňuji pozitivní přístup a nabídky rodičů s výpomocí,
úpravami a úklidem zahrady a okolí. Nesmím zapomenout i na hasiče, kteří nám odvezli
kupu velkoobjemového odpadu na sběr,“ chválí paní ředitelka Tesařová.
Přijďte se k nám do školky podívat, rády Vás přivítáme!

Ředitelka: Lenka Tesařová
Ivana Kudrnová
Učitelka:
Školnice a kuchařka: Marta Francová

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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SPOLKOVÁ ČINNOST
Tělovýchovná jednota Sokol Čepí
PRÁZDNINOVÉ TÁBOŘENÍ
Dne 21. srpna 2009 proběhlo u požární nádrže v Čepí oblíbené táboření rodičů s dětmi pořádané TJ Sokol
Čepí s dozorem SDH Čepí. Počasí se nádherně vydařilo. Bylo dobře, že jsme stanování přesunuli až na tento
v pořadí třetí termín. Začali jsme se scházet v sobotu od 15 hodin. Nejprve si děti postavily stany za pomoci a
podpory rodičů a příbuzných. Po založení tábora jsme se s dětmi vydaly hledat poklad. Děti s dospělými šly po
vyznačené trase a plnily různé úkoly. Na konci trasy děti nalezly poklad plný sladkostí. Ale v cíli nečekal děti
jen poklad, ale také paintballisti. Děti si vyzkoušely bezpečnou střelbu do připravených terčů. Nejlepším
střelcem s nejvíce zásahy se stal Martin Rybenský. V čase večeře si každý upekl špekáček na ohýnku. Ještě
jsme nechali děti trochu pohrát a vyřádit, přečetla se pro zájemce pohádka a pomalu jsme se všichni odebírali
ke spánku ve stanech. Zhruba o půl jedné v noci byla pro odvážlivce připravena noční hra se spoustou
strašidel, které v okolí hřiště přes léto bdí. Postupně byly děti buzeny a vysíláni na stezku odvahy. Všichni
tento úkol nádherně zvládli a byli velmi spokojeni, že jsou tak odvážní a že to dokázali. Za toto odvahu dostali i
diplom odvážlivce.
Po ranním probuzení jsme nachystali snídani – čaj, chleba s máslem a marmeládou nebo koláče a bábovku,

perníčky, které pro nás napekly některé maminky - Jindřiška Festová, Jarka Chocherčáková. A už jsme
netrpělivě očekávali ukázku výcviku psů oddílu kynologů z Jezbořic. Bylo velmi úžasné sledovat, jak jsou psi
krásně vycvičení a jak zvládají zásah na figuranta. Odchyt pejska na rukáv si vyzkoušely odvážné děti - Jiřík
Šelemba (foto dole vlevo) a Martin Macicha (foto dole vpravo).

Následovalo ukončení celého stanování. Dětem byl předán Certifikát správného táborníka, Diplom za
statečnost při noční hře a Zápisník správného táborníka, které připravila Jarka Chocherčáková. Bylo to určitě
prima, tak zase za rok. Tímto bych chtěla poděkovat Jardovi Brůnovi, veliteli hasičů, a všem, kteří se podíleli
na organizaci této akce.
Černíková Petra
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POSVÍCENSKÁ SHOW PRO DĚTI
TJ Sokol Čepí pořádal na posvícenskou sobotu Show pro děti (i dospělé). Protože bylo deštivé
počasí, přesunuli jsme akci z velkého hřiště u koupaliště do sálu Obecního domu. Přijel k nám bavič
pan Hruška z Brna. Děti, rodiče i diváci se zasmáli při pohádce a představení, rozhýbali při diskotéce.
Rozloučili jsme se všichni v dobré náladě. Určitě pana Hrušku jsme neviděli v Čepí naposledy. Škoda
jen, že nebyla větší účast, ale litovat mohou pouze ti, kteří nepřišli.
Černíková Petra

TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY OBCE
18. září 2010 proběhl Tenisový turnaj o pohár starostky obce – singly, neregistrovaných hráčů. Za
podpory manželů Račákových, obce Čepí, společnosti GODENERGY s. r. o. a objednaného
počasí si všichni zúčastnění užili krásný sportovní den. Zde jsou výsledky a pár fotografií. ŽENY: 1.
Lenka Kadlecová, 2. Klára Elichová, 3. Lenka Olivová, 4. Edita Pekárková. MUŽI: 1. Václav
Štefl, 2. Ivo Chudomský, 3. Jan Volhejn, 4. Pavel Čejka, 5. Stanislav Oliva, 6. Jiří Pekárek, 7.
Ladislav Turina, 8. Tomáš Borovička, 9. Lukáš Bárta, 10. Petr Dobiáš, 11. Luboš Kadlec.
Lucie Pohorelcová

VÝZVA TJ Sokol Čepí
Uvítáme nové členy, děti do 13 let i s rodiči. Sokol se pravidelně schází každý týden, v pátek od
16,30 hod. Změna je vždy předem upřesněna. Děti cvičí, hrají soutěžní hry apod. Při schůzkách
v sále Obecního domu děti vyrábějí přáníčka, ozdoby, dárečky, vždy k danému tématu. Pořádáme
různé akce. Plánován je výlet do dančí obory, návštěva lanového centra, lampionový průvod obcí,
helloweenský maškarní ples, mikulášská nebo vánoční besídka, nácvik koled pro Vánoční zpívání u
kapličky apod.
Rodiče, dopřejte svým dětem ještě další zábavu a aktivitu mimo školních a jiných kroužků.
Bližší informace podá Petra Černíková, tel: 608 711 551.
Černíková Petra
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Spolek žen Čepí
V pátek 7. září jsme se setkaly s homeopatičkou MUDr. Rečlovou z Pardubic. Jak jednoduše lze
předcházet rakovině, o běžně dostupných potravinových doplňcích – neutralizátorech,
jednoduchých masážích prsou, relaxačních cvičeních, nám paní doktorka povídala 2 hodiny.
Pozveme ji příště, těšte se.

Co máme v plánu do konce roku 2010?
•

29. říjen od 18:00 h

UKÁZKA VÝROBY KERAMIKY, VÝSTAVA VÝROBKŮ
 paní Plackovou z Čepí

•

2. října od 9 do 11 h

BAZÁREK OBLEČENÍ ve spolupráci s TJ SOKOL Čepí
 Sbírka pro Dětské centrum Veská a Diakonie Broumov

•

26. listopad

VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ NA VÁNOCE
 s paní Buřvalovou z Heřmanova Městce

•

prosinec

VÝROBA KOŠÍKŮ A VÁNOČNÍCH OZDOB
 s paní Zárubovou z Čepí a paní Krpatovou z Břehů
Sledujte také nástěnku v okně obecního hostince.
Chcete ukázat svoje práce či předat Vaše zkušenosti?
Spojte se s paní Festovovou, tel: 775 103 639.

VYZKOUŠEJTE S NÁMI RECEPTY na www.cepi.cz
UKRAJINSKÝ BORŠČ
Výtečný Ukrajinský boršč jsme ochutnali při nejednom tenisovém turnaji. Zde Vám přinášíme recept
od paní Věry Račákové z Restaurace Pod terasou.
SUROVINY:
1,5 kg hovězího žebra, 1kg zadního vepřového, 1 pórek, 500g rajčat, 150 g uvařené červené řepy,
1/2 malé hlávky zelí, 250 g brambor, 1 velkou mrkev, 2 petržele, 1 zelenou papriku, 50 g loupaných
rajčat, 2 cibule, 2 bobkové listy, 3 stroužky česneku, 100g slaniny, 1 rajský protlak, 75 ml zakysané
smetany, šťáva z citronu, kuličkový pepř, sůl.
POSTUP:
Žebro a vepřové maso vložíme do hrnce s 3 litry vody, přidáme kuličky pepře, bobkový list, sůl a
vaříme asi 1,5 hodiny. Mezitím si nakrájíme zeleninu. Vepřové maso vyjmeme, dáme stranou a
hovězí dovaříme. Slaninu umeleme. Česnek rozdrtíme, promícháme se slaninou a krátce
osmahneme na pánvi. Přidáme všechnu zeleninu (kromě řepy) a orestujeme. Žebro vyjmeme,
obereme a maso vrátíme zpět. Směs z pánve přidáme do hrnce s hovězím a vaříme dalších 20
minut. Přidáme červenou řepu, rajský protlak, zakápneme citrónovou šťávou, dosolíme a dovaříme.
Vepřové nakrájíme a vrátíme do polévky. Před podáváním dáme na talíř s polévkovou lžíci zakysané
smetany.
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Sbor dobrovolných hasičů Čepí
ČEPSKÝ TUNEL 2010
Začátek prázdnin byl pro nás ve znamení příprav
na pořádání tradičních závodů – zajištění
pojištění, vyznamenání, občerstvení a obsluhy
apod. V sobotu ráno 17. července jsme za
příšerného vedra dolaďovali elektro-připojení a
jiné drobnosti. Po 13 hodině byla přivítána
soutěžní družstva Marií Starou, starostkou
Okresního sdružení hasičů v Pardubicích, Hanou
Košťálovou, inspektorkou OSH, Jaroslavem
Starým, vedoucím aktivu zasloužilých hasičů, Jiřím Jandou, starostou okrsku č. 3 a hlavním
rozhodčím, Vlastimilem Košťálem, velitelem okrsku č. 1, Janem Peckou, rozhodčím a Jaroslavem
Frankem, startérem a jménem obce Čepí paní starostkou MVDr. Dvořákovou. Přivítali jsme SDH
Zdechovice, kteří se přijeli pochlubit svojí moderní technikou, družstva dětí z Klešic, Jezbořic,
Starého Mateřova, ženy z Blata a Čepí, muže z Pardubic, Duban, Jezbořic a Čepí. Odborný dozor
zajišťovali zdravotníci Andrea Festová a Pavel Scholz. Během slavnostního zahájení byla Františku
Čížkovi předána Medaile za zásluhy. SDH Čepí podpořilo v letošním roce boj proti rakovině tzv.
Květinkový den. Kytičkou na klopu ozdobila paní starostka Dvořáková naše mladé hasiče a hasičky.
Diplom, pastelky a skicák obdržely naše nejmenší reprezentantky Mateřské školy v Čepí –
Valentýnka Pekárková a Danielka Jelínková za účast v soutěži Požární ochrana očima dětí.
V neposlední řadě děkujeme sponzorům:
Obec Čepí, Statek 17. Ing. Arnošt
Pleskot, Libor Matějka – autodoprava,
BAUSET CZ, Boco Machines, PROFI
Kompresory, Jiří Košťál – autodoprava,
Klub vojenské historie, manželům
Dubinským, manželům Frankovým,
Vlastě Linhartové, Jiřímu Pleskotovi,
panu Pavlu Čapskému, Jindřišce
Festové, panu Pohorelcovi, manželům
Černíkovým, Františku Vaníčkovi –
autodoprava, Pepovi Rezkovi za točenou zmrzlinu za kačku a všem aktivním členům SDH Čepí
za fyzickou pomoc, hudební výbavu a hudební remix Mírovi Koudelovi a Patriku Macháčkovi.
Velká omluva patří našim nohejbalistům, kterým naší
nepozorností udělalo hasičské auto brázdu na jednom
hracím hřišti! Opravila jej firma BAUSET CZ sponzorským
darem. Věříme, že se povrch přes zimu usadí.
Pochvala hasičům byla zmíněna již na 3. straně. Ze závodů
v Jezbořicích bez váhání přispěchala naše jednotka na
pomoc obci Třebosice, kde se náhle 7. srpna rozvodnila
říčka Bylanka. Plnění pytlů pískem, rozvoz pytlů po březích
a další náročná fyzická práce. Hasiči se vrátili ještě v neděli
8. 8. A to zase na vysypání pytlů s pískem a úklid kolem
domů. Odnesly to boty velitele Jardy Brůny a naše kalové
čerpadlo. Naštěstí se jej podařilo veliteli a Tomáši Diveckému opravit.
Poděkování od velitele: „Rád bych, jako velitel okrsku č. 3 a velitel JSDH a SDH Čepí poděkoval
všem dobrovolníkům, kteří neváhali pomoci občanům obce Třebosice během rozvodnění Bylanky ve
dnech 7. - 8. 8. Je mi ctí vyjádřit hlubokou úctu všem zúčastněným!“
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Brigáda 19. srpna Z obecní louky jsme

Poděkování Obci Čepí za investici do

shrabali a svezli seno na skládku bioodpadu.
Pomáhaly hasičky Nikča Pithartová, Gabča
Dvořáková, L. Pohorelcová a pan Chocherčák,
Brůna, Patrik Macháček, Tomáš Koubek, Míra
Koudela. Na pomoc přišla i paní Franková!
Vlek nám zapůjčil pan Vladimír Komberec a
traktůrek pan Frank.

rozvodu topení v nové klubovně! Kotel byl
opraven, zrevidován a připraven na zimní
sezónu.

Obecní kapličku pomohly uklidit mladé
hasičky 27. 8. 2010, členové SDH Čepí
reprezentoval obec i na Hrách bez hranic
v Třebosicích 4. 9. 2010. Více na straně 13.

Pomohli jsme při sběru velkoobjemového a
nebezpečného odpadu 25. září 2010. Od
mateřské školy jsme odvezly spoustu věcí a
z domečku na koupališti starý koberec.
Podzimní pálení dřeva budeme dohlížet
v sobotu 16. října od 15 hod.

Zde je pořadí našich družstev na prázdninových a poprázdninových závodech. Naše ženy si
opravdu skvěle!
17. 7.
7. 8.
7. 8.
11. 9.

Čepí
Jezbořice
Jezbořice
Starý Máteřov
Rozhovice

ČEPSKÝ TUNEL 2010
Okrskové kolo
O pohár starosty obce
Máteřovský memoriál
Okrsková soutěž chrudimska

2. ženy, 3. Muži
3. ženy, 3. Muži
5. ženy, 6. Muži
2. ženy
10. ženy

Chystáme

se:
9. 10.
9./11.

Třebosice
Staré Jesenčany

Zavírání studánek
Dálková doprava vody

Výsledky ze závodů za letošní sezónu naleznete na www.cepi.cz viz Spolková činnost, fotografie na
www.facebook.com viz SDH Čepí.
Lucie Pohorelcová

Mariášníci
POSVÍCENSKÝ MARIÁŠOVÝ TURNAJ PRO ZVANÉ 2010
Spolek mariášníků Čepí pořádal 30. srpna 2010 další tradiční Turnaj pro zvané na posvícenské pondělí. A jak
se hráči umístili?
1 . Čížek Josef - Čepí (na fotografii vlevo dole a vpravo s Františkem Čížkem)
2 . Tichý - Dřenice
3 . Hlotan - Časy
4 . Buldra - Časy
5 . Svoboda - Pardubice
Mariášníci děkují za finanční podporu a dary Obci Čepí a všem mecenášům.
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K R O N I K A A H IST O R IE O B C E Č E P Í
V minulých číslech jste si, vážení čtenáři, přečetli část z přepisu ručně psané kroniky. Dále údaje zahrnují
výčet let a událostí, které by pro nás nebyly až tak zajímavé. Vyjmula jsem proto část závazku rychtáři a
konšelům ve vsi Čepí, který se v historii obce skládal:
„Přísahám Pánu Bohu Všemohoucímu, blahoslavené Panně Marii a všem Božím
svatým, JMC pánu panu mému milostivému, Pánům Starším Přísežným přidaným mi
od Tovaryšstva a všemu slavnému a starodávnému pořádku pánův havérzův hor
stříbrných na Horách Kuttnách, pánům mým dědičným a milostivým, že tento
aurzad rychtárský chci věrně upřímně v právě beze vší lsti spravovati a spravedlivě
se ve svém aurzadu k jednomu každému chovati, zlé přetrhovati, dobré množiti, pro
čest a chválu Pána Boha, bohatému, chudému, sirotku, vdově, domácímu i
pohostinnému, přespolnímu spravedlnosti udělovati a domáhati spravedlivé
výpovědi a rozsudky činiti nešetřiž při tom přátelství neb nepřátelství pro přízeň
neb nepřízeň a pro dcery napravo ani nalevo se nevychylovati podle nejvyšší
možnosti mé.Toho mi dopomáhej Pán Bůh Všemohoucí a Blahoslavená Panna Marie
a všichni svatí. Amen.
Z NAŠICH OBCÍ – ČEPÍ; Článek, z časopisu Rozhlas z roku 1968
Tato obec leží 7 km jihozápadně od Pardubic a její název vznikl přivlastňovací příponou z osobního
jména Čáp, Čápův dvůr atd.
Kdysi v těchto místech bývala pravěká osada, svědčí o tom nález z roku 1882, kdy bylo na
Pleskotovském paloučku nalezeno dvacet devět bronzových náramků a spona z bronzového drátu o dvou
kotoučích. Podle tohoto nálezu byly všechny pozdější podobného druhu nazvány „čepské“.
Čepí bývalo v nejstarší době vladyckým dvorem. Již roku 1375 tu hospodařil Jan, po něm Aleš a pan
z Čepie. V létech 1459 – 1464 došlo ke sporu o statky, které po vladykách čepských zůstaly, neboť
Janem rod vymřel. Statek držel Bohuslav z Drahobudic, po něm Jan Přehovský ze Zásmuk. Zdislav
z Dobřenic prodal roku 1543 dvůr Pořádku Havířskému v Kutné Hoře, od něhož jej zakoupila Česká
komora roku 1695 k panství Pardubickému. V Okresním archivu je uložen opis smlouvy, dle níž Pořádek
havířský v Kutné Hoře prodal ves Čepí České komoře za 8.500 zlatých. Jakož i dopis, v němž Česká
komora zařizuje panství, aby dalo v Čepí tři chalupy hospodu zříditi. Proto téhož roku byly na panských
postaveny dvě chalupy a hospoda. V následujících letech tam byly postaveny další usedlosti, k nímž byly
z panských pozemků odděleny polnosti. Zbytek panských pozemků byl připojen ke dvoru máteřovskému.
Tereziánský katastr neuvádí počet hospodářů v obci, půda byla zařazena do druhé bonitní skupiny, což
znamená, že se sklízel až třiapůlnásobek vysetého obilí. Rolníci hospodařili na 90ti strychách polí a
pěstovali hlavně konopí, len a proso. Roku 1780 byla panská krčma prodána s krámem soukromníkovi.
K rozsáhlejšímu rozvoji obce došlo až v následujících letech. Roku 1818 bylo v Čepí 187 osob a 23
domů. O sto let později 337 obyvatel a katastrální území měřilo246 ha.
Podle sčítání v roce 1961 měly v obci převahu ženy, 214 a mužů 200.
Na kartě Profous I 314, ves podle potoka
1375 Ješek z Čepie,
1392 Aleš z Čepie,
1440 Jan z Čepie (na sjezdu v Čáslavi),
1488 Jan Čapský z Čepie.
Čáp, Čápův dvůr, přehláska Čiep.
1789 bylo domů 20
1837 bylo domů 22 a 170 obyvatel
1843 bylo domů 24 a 187 obyvatel
1921 bylo domů 32 a 470 obyvatel
………………………………………..
2010 je domů 117 a 386 obyvatel
Celý přepis naleznete na www.cepi.cz – HISTORIE

Výtah z kroniky obce Čepí přepsal JUDr. Dubec.
Václavzápisky, památečními fotografiemi?
Chcete přispět svými poznatky, rodinnými
Doneste je paní starostce na obecní úřad. Vrátíme Vám je v pořádku zpátky.
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DĚNÍ V OBCI
POSVÍCENSKÝ NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2010
Organizátoři posvícenského nohejbalového turnaje děkují všem uvedeným sponzorům za věcné a
finanční dary: Obec Čepí, BAUSET CZ a.s., MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o., Autoservis
HYBEŠ, Miroslav Nadrchal, Rostislav Pleskot, Lucie Pohorelcová, Vlasta Linhartová, Manželé
Knesplovi, Ing. Karel Dvořák, Jana Suchá, Karel Škopek, Truhlářství J a K, Spolek mariášníků
Čepí.
A zde je pořadí:
1. NORCI, 2. TOMPA, 3. LABIŠTĚ, 4. ČÍŽEK, 5. JEZBOŘICE, 6. SK VRÁTNO, 7. RYPIPI,
8. BOGAS TÝM, 9. MIROUS, 10. NADRCHAL, 11. KAŠAKA TÝM.

Večer proběhla bujará taneční zábava s Bači Bandem v sále obecního domu.
Výborné kýty griloval mistr František Brůna.

POSVÍCENSKÁ MŠE U KAPLIČKY
Letos se již po páté konala v kapli Panny Marie Karmelské posvícenská mše. P. Josef Smola,
chrudimský okrskový vikář, od roku 2009 správce farnosti v Heřmanově Městci, kázal svatou mši pro
občany v obecní kapličce na návsi Čepí. Nakonec pan vikář požehnal občanům naší obce, poděkoval
všem, co se o kapličku starají - místním hasičkám - Verče Rybové, Gabče Dvořákové a Lucii
Pohorelcové, za krásnou květinovou výzdobu od paní Marie Svobodové a Heleny Boušové a
krásné vyšívané dečky od p. Marie Kombercové. Sami se můžete na fotografiích přesvědčit, jak
fascinující je naše malá kaplička. Přijďte si i Vy za rok poslechnout Slovo Boží. V roce 2011 bude na
Posvícení vysvěcena k příležitosti 140 let od založení (1871-2011).
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VÝLET ZA JIŘINKAMI
Mezinárodní výstavu jiřinek jeli v sobotu 4. září 2010 obdivovat
do Východočeského muzea v Pardubicích na zámku naši senioři.
Sami se můžete přesvědčit, jak okouzlující to bylo!
Více fotografií na www.cepi.cz.

HRY BEZ HRANIC 2010
Letošní Hry bez hranic pořádala obec Třebosice. Naši obec reprezentovalo družstvo pod vedením Báry
Pleskotové v tomto složení: Kristýna Kňavová, Gabča Dvořáková, Jana Račáková, Míra Suchý a Tomáš
Koubek. Z deseti družstev jsme byli osmí. Organizátoři měli vše perfektně zorganizované a navzdory
kroupám, dešti a velkému ochlazení vše zvládli na jedničku! Těšíme se za rok do sousedních Dřenic. A všimli
jste si naší vlajky? Konečně ji máme i v Čepí.

POZVÁNKY, UPOZORNĚNÍ, VÝZVY
TANEČNÍ PRO PÁRY
Taneční pro všechny věkové kategorie pořádá TJ SOKOL
Čepí. Pojďte si oživit či naučit základy společenského tance s
mistrem taneční školy BESTA.

TRÉNINKY STOLNÍHO TENISU
Chlapci, dívky, ženy a muži, pojďte si zahrát stolní tenis do
sálu obecního domu. Vstup je zdarma. Podmínkou je
registrace

u

personálu

výčepu

obecního

hostince,

přezůvky - vhodná obuv, vlastní pálky a míčky. Sportovní
chování a zachování pořádku je samozřejmostí.
Kontaktní osobou je pan Milan Chocherčák, tel: 604 486 151.
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PODZIMNÍ „PÁLENÍ ČARODEJNIC“
SDH Čepí před zimní sezonou pod odborným dohledem spálí kupu dřeva za požární nádrží v Čepí.
Vozte vše ze dřeva nejpozději do 16. října. Spálení proběhne v sobotu 16. 10. od 15 hodin.
Občané v okolí, děkujeme Vám předem za shovívavost s případným dýmem!

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 sl. Lucii Pohorelcovou, tel: 602 230 994, bytem Čepí 39.

VÝZVA
Řidiči, neparkujte své automobily na chodnících!
Vaše auta překáží chodcům, maminkám s kočárky a také brání 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.

VÝZVA – ROZŠÍŘENÍ KROUŽKŮ PRO DĚTI
Milí rodiče, pro rozšíření aktivit pro děti v naší obci Vás žádáme o názor:
1. Měli byste zájem o zájmové kroužky v odpoledních hodinách?
a) sportovní
b) taneční
c) jazykové, případně jiné.
2. Využili byste hlídání dětí?
a) dopoledne, b) odpoledne, c) večer, d) občas
3. Rádi byste sami vedli zájmový kroužek či mládež ke sportu?
Přihlašte se Lucii Pohorelcové, tel: 602 230 994

REDAKČNÍ RADA
Vážení čtenáři, omlouváme se Vám za zhoršenou kvalitu tisku 19. ročníku-červen
2010. Vysoké letní teploty doslova zavařily několik kopírek. Děkujeme za pochopení.
Barevně si můžete Čepské obecní noviny také přečíst na www.cepi.cz viz Obecní
noviny.
Náměty, fotografie, zajímavosti můžete zasílat na redakce@cepi.cz nebo je sdělit
naší radě. Šéfredaktorka - Lucie Pohorelcová, grafička Jindřiška Festová ml.,
redaktoři - Alexandra Klímová, Petra Černíková.
Vítáme také novou redaktorku Mgr. Jaroslavu Chocherčákovou!
O čem si přečtete příště?
Výsledky z komunálních voleb, co se děje na zastupitelstvech obce a další zajímavosti a informace.
Děkujeme za Vaše nápady a příspěvky. Jsou nám přínosem a věříme, že baví i Vás, čtenáře.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Po uzávěrce (1. 10.)

Zleva: MVDr. Dvořáková, rodina Vančurova s Barunkou, rodina Brožova s Theou, rodina Jelínkova s Vojtíškem a rodina Motýlova s Deniskou.

V neděli 3. října od 10 hod na Obecní úřad Čepí slavnostně přivítali paní starostka
MVDr. Dvořáková a zastupitel Mgr. Pavel Novotný naše nejmenší občánky narozené
v roce 2009 a 2010. S organizací pomáhala Mgr. Jaroslava Chocherčáková, která
napekla úžasné perníčky dětem na památku. Z Mateřské školy v Čepí pod vedením
paní ředitelky Tesařové recitovaly pásmo básniček Terezka Michková, Anička
Chocherčáková, Valentýnka Pekárková, Laurinka Pohorelcová a Evička Hlaváčková.
Noví občánci obdrželi od Obecního úřadu Čepí poštovní certifikát od České spořitelny v
hodnotě Kč 500,-- a dárky - termoobal na kojeneckou lahev, bryndáček, plyšáka, balík
papírových plenek, Pamětní knížku a každá maminka voňavou růži. Za redakční radu
přejeme všem dětem šťastné dětství a spokojený život v naší obci!

PODZIMNÍ BAZÁREK
2. října proběhl oblíbený bazárek v sále Obecního domu. Akci zorganizoval Spolek žen a TJ SOKOL Čepí.
Celá dodávka vytříděných věciček byla hned v sobotu odvezena do Dětského Centra Veská. Ostatní oblečení,
nádobí, povlečení bude odvezeno v týdnu svozem diakonie. Na bazárku se vybralo celkem Kč 1200,--. Budou
zaslány převodem na účet na Diakonii Broumov. Další bazárek je v plánu opět na jaře 2011.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
5. října 2010 Přítomno: 5, Neomluven: 1 (Ing. Josef Drábek)
 Rekonstrukce terasy Mateřské školy Čepí
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku firmy Mgr. Luděk Rulík, IČ: 642 21 245, Na Kopci 196,
537 05 Chrudim, ve výši Kč 52 799 vč. DPH na prodloužení zpevněné plochy ze zámkové dlažby u MŠ.
 Schválení smluv o prodeji pozemků
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo kupní smlouvu na prodej pozemků: p. p. č. 50/1 v k. ú. Čepí – 413 m2,
ostatní plocha; st. p. č. 81 v k. ú. Čepí – 182 m2, zastavěná plocha; budova st. PZ čp. 87, objekt občanské
vybavenosti na pozemku st. p. č. 81 v k. ú. Čepí, to vše za celkovou cenu 132 233,90 Kč kupujícímu panu
Janu Pohorelcovi, nar. dne 17. 5. 1952, Čepí 16, 533 32 Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo „Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práva věcného břemene“: p. p. č.
383 v k. ú. Čepí – 440 m2, ostatní, jiná plocha, kupujícímu panu Mgr. Pavlu Novotnému, nar. dne 14. 10. 1978,
Čepí 5, 533 32 Čepí, za celkovou cenu 66 000 Kč.
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