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Vážení spoluobčané,
právě se nacházíme v období, kdy skončili ve funkci zastupitelé minulého volebního období a ještě
nezačali pracovat nově zvolení zastupitelé. Obec v této přechodné době (do konání ustavujícího
jednání zastupitelstva) spravuje starosta a místostarosta.
Chci poděkovat všem členům volební komise za jejich perfektní a bezchybnou práci a za
to, že volbám obětovali ze svého volného času dva víkendy. Také děkuji všem našim voličům, kteří se
dostavili k volbám.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce svolávám na pondělí 15. 11. 2010 od 18 hod do
zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Čepí. Jelikož jsou všechna zasedání obecního
zastupitelstva veřejná, zvala jsem Vás na ustavující schůzi hlášením obecního rozhlasu, zprávou
v aktualitách a výzvou na úředních deskách.
Vážení spoluobčané, doufám, že jste spokojeni s Vaší volbou zastupitelů, a věřím, že jim
v jejich práci pro obec budete fandit a podporovat je.
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková

INFO OBECNÍHO ÚŘADU
ŽÁDOST OBYVATELŮM Č. P. 81
Dovoluji

si

připomenout

úpravy podepsat. Pokud nesouhlasíte, dejte mi to

většině

obyvatel

jakýmkoliv způsobem vědět.

bytového domu č. p. 81 v Čepí dopis s přílohou
od Obecního úřadu Čepí, ve kterém Vás žádám

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ

o

kovové

V sobotu 16. října za pomocí techniky pana

konstrukce sušáku požárních hadic. Váš souhlas

Libora Matějky z Jezbořic byly z potoka Dubanky

vyjádřený

Smlouvy

vytaženy a odvezeny dvě velké betonové trubky.

o provedení stavební úpravy bude součástí

Trubky byly mnoho let v potoku pod tenisovým

žádosti o vydání stavebního povolení.

kurtem pana Jana Račáka a byly odstraněny

vyjádření

Pokud

souhlasu

souhlasíte

s umístěním

podpisem

s umístěním

konstrukce

z důvodu

možného

částečného

ucpání

na komín bytového domu č. p. 81, prosím, přijďte

a vytvoření překážky v přirozeném odtoku vody.

na Obecní úřad Smlouvu o provedení stavební

MVDr. Zuzana Dvořáková
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NEOBLÍBENÉ ZÁKAZY
Opravdu nemám ráda, když se musí něco někomu zakazovat, přesto jsem musela nechat nainstalovat
dvě zákazové dopravní značky (zákaz zastavení) oboustranně na silnici III. třídy při vjezdu do obce od
kruhového objezdu. Proč? Všimli jste si určitě sami dlouhodobě tam odstavených návěsů a přívěsů
nákladních aut. Při ranní dopravní špičce to byla opravdu nepříjemná překážka provozu. Zpočátku
pomáhal zásah dopravní policie, pak už ne. Obec si musela tedy pomoci sama.
Další zákaz, který se mi vnitřně příčí, připravuji ve vjezdu k požární nádrži – dva osázené betonové
květináče a zabetonovaný sklopný sloupek. Zabrání komukoliv a kdykoliv vjet na prostranství u požární
nádrže. Klíček od sklopného sloupku budou mít naši hasiči, pan Machatý a pan Frank, který na
požádání každému, kdo poveze odpad ke spálení, rád odemkne. Doufám, že chápete, Vážení
spoluobčané, že toto omezení není vymyšleno kvůli tomu, abyste nevozili spalitelný odpad k požární
nádrži! Škoda, že k zajištění klidu a pořádku u požární nádrže musíme přistupovat k takovému řešení.
MVDr. Zuzana Dvořáková

IVAN JIROUT, jednatel firmy PROFI-kompresory & CAUSA PINUS ARISTATA
Úvodem několik základních postulátů a obecný pohled:
1. Od nepaměti věků všechno živé dříve či později umírá,
nic živého není nesmrtelné.
2. Jakýkoliv extrém nikdy nevede ku prospěchu, vždy
vytvoří silnou opozici a ve svých důsledcích vede také k
extrémním řešením.
3. V současné době je velice moderní zaklínat se slovy
jako ekologie, ochrana přírody a dovedně skrývat za těmito slovy hlavně osobní prospěch či osobní
zájmy. Pro příklady netřeba chodit daleko, ať již z pohledu světového, či národního, každý si může
vybrat.
4. Já sám se považuji za „přírodního člověka“. Žiji v souladu s přírodou, nikterak ji vědomě
nepoškozuji. Využívám maximálně její uklidňující blahodárnost, a to zejména aktivním pohybem na
řekách celé Evropy a různých obtížností, Českou zemi nevyjímaje. Citlivě vnímám zlepšující se stav
vodních toků a okolní přírody, ale zásadně odmítám zaujímat extrémní postoje, a to z obou konců
spektra zúčastněných stran (tedy jak „poškozovatelů“, tak „ochránců“).
A teď konkrétně:
S koupí našeho areálu jsme získali do vlastnictví také dvě borovice osinaté, rostoucí
těsně u východní hranice našeho pozemku naproti vile. S vědomím jejich výjimečnosti (v blahé
nevědomosti) působily radost nám, i obyvatelům obce. Proto usychání jedné z nich (té menší) nás
nenechalo lhostejné a snažili jsme se tuto nenadálou situaci řešit. To, že borovice usychá, tedy
správněji rezaví, jsme zjistili na podzim roku 2009. S vědomím, že se může jednat o normální proces
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konce vegetačního období, jsme vyčkali jara. Když se situace na jaře 2010 nezměnila a porovnáním s
vedle stojící borovicí stejného druhu bylo jasné, že se stav naopak horšil, přistoupili jsme k léčbě.
Napřed byly ořezány suché – opakuji, suché, nikoliv rezaté, větve. Dále byl stav
konzultován s vedením obce – to proto, že jsme stále ještě žili s přesvědčením, že u nás roste něco
výjimečného. Stávající zdravotní stav stromu byl pojmenován, zkrátka borovice je nemocná, něčím je
napadena.
Časově zapadají tyto kroky do obecně mediálně zveřejňované informace o napadení
borovicových porostů v České republice nevyléčitelnou houbou, způsobující rezatění jehličí a následné
odumření stromu. Ochrana či léčba neexistuje (byť se nakonec o tuto houbu nejednalo).
Vyvolali jsme jednání, prohlídku na místě a konzultaci léčby stromu s odborníkem Ing.
Spálavským. Ten prohlídkou stromu zjistil napadení stromu dřevokazným hmyzem s rozsáhlým
poškozením množstvím otvorů v kůře stromu a mohutnými výtoky smůly. Navrhl léčbu aplikací
insekticidy s tím, že výsledek léčby není zaručen. Obecně se takové napadení léčí pilou, a to zejména
z důvodu zamezení rozletu hmyzu a napadení okolních stromů.
Dále byl stávající stav konzultován, nezávisle na Ing. Spálavském, s odborníky
zahradnické školy v Praze na Jarově, kde bylo doporučeno razantní řešení pokácením.
Na základě těchto informací, s vědomím, že pokácet strom se dá vždy a takové řešení je
konečné, jsme přistoupili k léčbě insekticidy. Tato chemická léčba byla aplikována
několikrát, a to jak injektáží roztoku do otvorů v kůře stromu, tak postřikem. Po určené
době bylo konstatováno, že léčba nebyla úspěšná, strom nadále chřadl a jehličí dále
rezavělo i na dříve ještě zdravých větvích. Vzhledem k rozsahu napadení jsme nakonec
přistoupili k poražení stromu.
Závěrem tedy shrnu důvody, které vedly ke skácení Pinus Aristata:
1. strom byl nevyléčitelně nemocný, léčba byla neúspěšná, hrozilo nebezpečí rozletu
dřevokazného hmyzu a napadení vedle stojícího zdravého stromu, byly vyčerpány všechny
možnosti záchrany stromu, a nakonec informace nová, možná překvapivá: samotný druh – Pinus
Aristata není nikterak vzácný a nenahraditelný. Je možné jej běžně zakoupit v cenách od
stokorun po jednotky tisíc – podle velikosti. Každý, kdo této informaci nevěří, si může tuto
skutečnost lehce ověřit.
Nepopírám, že je to škoda. Nezpochybňuji, že přes současnou dostupnost druhu byl napadený strom
cenný. Byl součástí určité dominanty, jeho hodnota byla zejména v jeho stáří (pomalé přírůstky) i v
historických souvislostech. Byl však napaden chorobou, což nikdo nezavinil, nikdo neaplikoval
dřevokazný hmyz schválně. Nikomu to nezpůsobilo radost. Proto jsem stále přesvědčen, že jsme
neudělali žádnou chybu, náš postup byl správný, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska snahy
o zachování stromu a jeho okolí. Popsanými skutečnostmi toto svoje přesvědčení dokládám a doufám,
že rozumní lidé tato fakta přijmou. Naopak, s extrémisty vést dialog nehodlám.
Dopis ze dne 5. 10. 2010
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZRAKOVÝ SCREENING V MATEŘŠKÉ ŠKOLE V ČEPÍ
Obec Čepí se se svou MŠ připojuje k projektu „Zrakový screening“, který
nastartovalo Statutární město Pardubice v r. 2009 v mateřských školkách
v Pardubicích. Všechny děti od tří let věku, které navštěvují MŠ, budou
bezplatně vyšetřeny přístrojem PLUSOPTIX, který odhalí např. tupozrakost,
šilhavost atd. Tyto vady lze ještě úspěšně odstranit v předškolním věku, např.
vhodným očním cvičením, brýlovou korekcí apod. Vyšetření se provádí v rámci
výuky v MŠ. Tento projekt pokládám za velice přínosný nejen pro děti, ale i
jejich rodiče, proto jsem ani na okamžik nezaváhala, když nám Statutární
město Pardubice tuto možnost nabídlo, a naši MŠ do projektu okamžitě
přihlásila.
MVDr. Zuzana Dvořáková

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V září se v naší obci uskutečnil letos již druhý sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Obec Čepí za druhý svoz nebezpečného odpadu
zaplatila Kč 5 496,-- a za velkoobjemový celkem Kč 8 385,--. Další svoz bude
opět na jaře 2011. Budete včas informováni – vylepené plakátky, obecním
rozhlasem, aktualitou na www.cepi.cz.

OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři, navštivte naši obecní knihovnu a načerpejte inspiraci na pečení
vánočního cukroví a výzdobu Vašich domovů. Vypůjčit si můžete časopisy
Praktickou ženu, kde naleznete spoustu receptů a návody na jednoduché
ozdoby. Časopisy Vlasta a Story, kde se dozvíte velké množství novinek z
kulturního světa. Nejmenší čtenáře bych chtěla pozvat na večerní čtení před
Vánoci, které zahájíme v pondělí 22. listopadu od 18:00 hodin. Přijďte si poslechnout pohádku a
namalovat obrázek.
Těší se na Vás Jindřiška Festová, knihovnice

SPOLKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČEPÍ
Konec sezony 2010 dopadl skvěle. Tradiční závody v Třebosicích „Zavírání studánek“
(9. 9. 2010) zakončily naše ženy nádherným 1. místem! Patří jim velká pochvala. Letos si odběhaly
svoji první sezónu. Naši muži si odvezli mnoho cen za pěkné 4. místo.
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Malá brigáda začala 16. října od 14 hodin u Mateřské školy v Čepí. Ze zahrady za školkou byly
odvezeny 2 vleky větví a klestí, které pan Machatý vyřezal.
Dětem tam vznikl další upravený prostor na hraní. Od 15 hodin
v místě za požární nádrží byla pod dohledem hasičů spálena
hromada větví. Zásah byl hlášen na Hasičském záchranném
sboru.
O týden později, v sobotu 23. října bylo vyhlášeno námětové
cvičení pro naši Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH).
Obecní siréna svolala všechny členy JSDH, dokonce i členy
SDH Čepí k zásahu. Bleskové převléknutí do uniforem,
ohlášený výjezd a pomoc s dálkovou dopravou vody při hašení
rodinného domu ve Starých Jesenčanech, absolvovala naše
jednotka na jedničku!
Konečně poslední brigádu členů JSDH a SDH Čepí svolal na
sobotu 6. listopadu velitel Jaroslav Brůna. Hasiči zazimovali
stříkačky, požární auto, do obecní garáže zavezli přívěs a káď.
Ještě zajistit STK a bude letos vše dotaženo do konce.

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Vážené děti, vážení rodiče, novou sezónu 2011 chceme zahájit i tréninky dětí. Hlásit se mohou děti od
7 a mládež do 15 let. Kontaktní osobou je pan Milan Chocherčák, starosta SDH Čepí. Telefon:
604 486 151.

POZVÁNKA:
VÝROČNÍ SCHŮZE SDH ČEPÍ
SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 15. LEDNA 2011 OD 17 HODIN V SÁLE OBECNÍHO DOMU V ČEPÍ.
Lucie Pohorelcová
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T ĚL O VÝ C H O V N Á J ED N O T A SO K O L Č EPÍ
Státní svátek 28. října oslavili malí sokolové lampionovým průvodem. K pomníku proti obecnímu
úřadu byl položen pietní věnec. Děti a rodiče dále za svitu lampionků pokračovali směrem k obecní
kapličce.
Obec Čepí a TJ Sokol Čepí uspořádali v neděli 7. listopadu v sále obecního domu pěkné odpoledne
pro děti. V 15 hod začala Strašidelná pohádka a následoval halloweenský karneval s bavičem
Hruškou z Brna.
Děti nasbíraly v dubanské aleji spoustu kaštanů. Plánují jet krmit daňky do obory ve Starých Čívicích.
Schůzky Sokola jsou pravidelně každý pátek od 16:30 v sále Obecního domu v Čepí.
Sledujte také nástěnku v okně obecního domu. Plán akcí naleznete v minulém čísle novin.
Petra Černíková

SPO L EK Ž EN Č EPÍ
„Každý se má ubírat tam, kam ukazuje tep jeho srdce“.
Paul Klee
„…když tak o tom přemýšlím, docházím k názoru, že můj svět radosti je obrana proti
přetechnizovanému světu. Všechny vynálezy mají ohromného ducha… Ale věci, na kterých jsou
stopy lidské ruky, její dovednosti, fortele, mají duši. Dýchají na nás člověčinou.“
keramik Jan Kutálek
Na pátek 29. října domluvila vedoucí spolku žen paní Jindřiška
Festové zajímavé setkání s občankou obce paní Růženou
Plackovou a její kamarádkou Jindřiškou Soukupovou. Akce
byla zaměřena na keramiku. Výše zmíněné citáty zazněly
během pěkného podvečera. Hned v úvodu nás milé dámy
seznámily s historií keramiky, názvoslovným a trendy. Také
jsme si sami vyzkoušeli (ženy, muži, děti) z keramické hlíny
vyrobit svoje výrobky. Inspiraci jsme našli v jejich výrobcích.

Paní

Soukupová

nám

polotovary
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Pro velký úspěch a zájem dospělých i dětí se bude
„keramika“ opakovat v lednu 2011. Včas budete
informováni – obecním rozhlasem, aktualitou na
www.cepi.cz, pozvánkou ve Vašich schránkách.

Sledujte také nástěnku v okně obecního hostince.
Plán akcí spolku naleznete v minulém čísle novin.
Lucie Pohorelcová

AKCE V OBCI, POZVÁNKY

CVIČENÍ PRO SENIORY
Přijďte se protáhnout každé úterý od 17 hodin do Mateřské školy v Čepí
pod vedením paní Marie Kombercové.

TANEČNÍ PRO PÁRY
Od ledna 2011 máme možnost vylepšit otočky, zredukovat přešlapy
a rozzářit plesovou sezonu právě v Čepí!
Pátky od 7. 1. v sále Obecního domu v Čepí od 19:30 do 21:30 pod odborným
dohledem tanečního mistra Aleše Nováka z BESTy Chrudim.
Zájemci se mohou nahlásit SMS,
telefonicky Lucii Pohorelcové na č. 602 230 994.

Zahradní centrum v Dubanech
Vás zve na PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU.
Předvánoční akce probíhá ve dnech 27. 11. do 23. 11. 2010
Otvírací doba: PO - PÁ 8 - 17 hod; SO - NE 8 - 14 hod
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KAM NEJEN ZA KULTUROU V DOBĚ PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ
Pardubická Ryengle – soutěže v country tancích
26. 11. – 28. 11. 2010 v IDEONu Pardubice

Hana a Petr Ulrichovi a Javory – vánoční koncert
30. listopadu 2010 od 19:00 hodin KD Hronovická Pardubice

Mikulášské slavnosti, slavnostní rozsvícení vánočního stromu
27. 11. – 28. 11. 2010 na Pernštýnském náměstí Pardubice

Adventní vánoční trhy na Pernštýnském náměstí v Pardubicích
pondělí 29. 11. – neděle 5. 12. (10:00 - 18:00)
pondělí 6. 12. – neděle 12. 12. (10:00 - 18:00)
pondělí 13. 12. – neděle 19. 12. (10:00 - 18:00)

Splněná přání Jitky Zelenkové - koncert největších hitů, vánočních koled a šansonů
7. prosince 2010 od19:00 hodin KD Hronovická

Klanění tří králů
Tradiční příjezd Tří králů na Choltický zámek, živý betlém, vánoční trhy, zpívání koled v kapli sv.
Romedia, prohlídky svátečně vyzdobených zámeckých expozic a expozice Světa vodníků a loutek
černého divadla, pohádkově vánoční divadelní představení, prodej medoviny a vše, co k Adventu
neodmyslitelně patří ...
11. prosince od 14 do 17 hod. – zámek Choltice

Vánoce na Veselém kopci - 4. - 12. prosince 2010
Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno
denně od 9 do 16 hodin.
12. prosince 2010 od 9 do 15 hodin - předvánoční jarmark na Veselém kopci, prodej výrobků lidových
výrobců.

Vánoční koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers
12. prosince 2010 od 19 hod KD Hronovická Pardubice

Zdeněk Troška- Doktor od jezera hrochů – Předvánoční posezení se slavným režisérem
14. prosince 2010 od 18 hod KD Hronovická Pardubice

Štědrovečerní zpívání v divadle - Česká mše vánoční J. J. Ryby
24. 12. 2010 ve Východočeském divadle Pardubice

Štědrovečerní zpívání vánočních koled
24. 12. 2010 na Pernštýnském náměstí

Mgr. Jaroslava Chocherčáková
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S LÁSKOU O PEJSCÍCH S MAJITELEM ŠAMPIONA QUAMA OD KLAPAVCE
Pojďme oslavit další úspěch s čerstvým šedesátníkem Pavlem Čapským, majitelem 5letého psího
krasavce Quama od Klapavce. Na Mezinárodní výstavě psů v Mladé Boleslavi ve dnech 28. – 29. 8.
2010 mezi všemi 3600 pejsky různých plemen v pracovní třídě (V1, CAC) obsadil nádherné 1. místo.
O Quamovi jsme psali letos začátkem roku. Je to irský setr z Chovné stanice z Dubanského kopce.
Pane Čapský, za redakci a dovolím si Vám i za občany obce Čepí pogratulovat jak k úspěchu na
mezinárodní soutěži, tak i ke krásnému životnímu jubileu. Jak dlouho se věnujete kynologii?
„Od 18 let se aktivně věnuji myslivosti. Myslivec bez psa je poloviční myslivec. Proto se kynologii věnuji
od roku 1970 a vychovávám psy s rodokmenem. V Čepí jsou dnes jen 2 myslivci – já a pan Oldřich
Voženílek. Jsme členy Mysliveckého sdružení Jezbořice. “
Se psy máte velké úspěchy na mezinárodním poli, můžete nám poradit, jak si z pejska udělat
hodného kamaráda a společníka?
„Pes se musí brát jako člen rodiny. Jak se chováme k dětem, tak bychom se měli chovat ke psům.
Pokud někdo nemá snahu postarat se o psa živého, ať si pořídí třeba sádrového. Lepší než pes
„hlídací“ bez lásky a citu, je efektivnější pořízení elektronického zabezpečení domu.“
Jak vybrat správné plemeno?
„Důležité je zvážit, do jakých podmínek pejska chceme. Zda do
bytu, domku se zahradou a také zda pes bude žít uvnitř nebo
venku.“
Co pejsci z útulku?
„Ano, i to je možnost. Pes je zdarma, ovšem nutná je větší
péče! Odměnou je pak věrnost a oddanost.“
Od kdy začít s výcvikem štěněte?
„V obchodech koupíte spoustu odborných příruček. Rady
samozřejmě najdete i na internetu. Já tedy doporučuji začít od
malička. Štěňátko je jako dítě – vést životem pod dohledem
dospělého.“
A když psa nezvládáme?
„Obraťte se na odborníka - kynologa, zvěrolékaře, myslivce například, kteří poradí, jak dál. Záleží na
psí individualitě, plemeni, stáří psa, apod. Při zanedbávání psa hrozí projev stresu – agresivita,
v nejhorším případě napadení i člena rodiny.“
Co strava?
„Vyvážená a plnohodnotná strava je v granulích. Ovšem ne v těch nejlacinějších. Dobré je poradit se
ve zverimexu nebo u zvěrolékaře. Složení granulí se mění a liší s věkem, plemenem a výkony psa.
Důležité je také denně měnit vodu a nezapomínat psa 1x ročně očkovat proti vzteklině a minimálně 1x
ročně odčervit proti parazitům.“

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

19. ročník – LISTOPAD

9

Vážení čtenáři, i Vy se můžete na pana Pavla Čapského s Vaším dotazem obrátit.
Zde, v Čepí existuje obecní vyhláška. Je nutno každého psa přihlásit na Obecním úřadě Čepí.
Roční poplatek činí Kč 50,-- za 1 psa. Do obce pravidelně zajíždí zvěrolékař MVDr. Norek.
Očkování je zpravidla na podzim (letos 6. 11.) u čekárny u firmy BOCO.
Zakoupit si u pana doktora můžete i odčervovací tablety. Očkování je hlášeno obecním rozhlasem.
Lucie Pohorelcová

PO UZÁVĚRCE
V komunálních volbách (15. - 16. 10. 2010) byli v obci Čepí zvoleni tito zastupitelé:
MVDr. Zuzana Dvořáková (128 hlasů); Lucie Pohorelcová (111 hlasů); Jiří Pekárek (105 hlasů);
Mgr. Robert Ritschel (97 hlasů); Miroslava Pleskotová (98 hlasů); Jindřiška Festová (92 hlasů);
Jan Pohorelec (73 hlasů)

ZPRÁVA Z USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15. 11. 2010
Přítomno: 6 zastupitelů

Omluven: 1 (Jan Pohorelec, st.)

Starostkou obce Čepí byla zvolena paní MVDr. Zuzana Dvořáková
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (MVDr. Dvořáková).
Místostarostkou obce byla zvolena slečna Lucie Pohorelcová
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Lucie Pohorelcová).
FINANČNÍ VÝBOR: Předseda: Mgr. Robert Ritschel. Členové: Petra Černíková, Ing. Jana Jelínková,
Edita Pekárková, Miroslav Suchý.
KONTROLNÍ VÝBOR: Předseda: Jan Pohorelec, st. Členové: Marta Francová, Jana Surová,
Jana Kořínková, Jitka Michková, Iva Čížková, Lenka Kadlecová.
STAVEBNÍ VÝBOR: Předseda: Jiří Pekárek. Členové: Ing. Radek Čapský, Jiří Jelínek, Vladimír Ryba
ml., Jan Pohorelec st., Ing. Leoš Jelínek, Jan Vymetal, Ing. Arnošt Pleskot, Milan Černík.
VÝBOR PRO SPORT A KULTURU: Předsedkyně: Jindřiška Festová. Členové: Mgr. Jaroslava
Chocherčáková, Milan Chocherčák st., Petra Černíková, Jiří Pekárek, Miroslav Suchý, Růžena
Placková, Jan Pithart ml., Richard Pithart, Vladimír Ryba st., Marie Kombercová, Lubomír Kadlec,
František Sura ml.
VÝBOR PRO OBECNÍ SPRÁVU: Předsedkyně: Miroslava Pleskotová. Členové: Pavel Čapský st.,
Josef Machatý, Jaroslav Frank, Oldřich Kořínek, Alexandra Klímová, Milan Chocherčák, st.
Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva naleznete na www.cepi pod záložkou „Popis úřadu“

REDAKČNÍ RADA
Vážení čtenáři, i po volbách je naše redakční rada kompletní. O nový kabát se postarala naše grafička Jindřiška.
Přivítáme Vaše nápady, zlepšováky, fotografie z akcí či obce, náměty pro další čísla. Zasílat je můžete na
redakce@cepi.cz, přinést je naší paní starostce na obecní úřad nebo je sdělit osobně naší redakční radě.
Šéfredaktorka - Lucie Pohorelcová, grafička Jindřiška Festová ml., redaktoři - Alexandra Klímová,
Petra Černíková, Mgr. Jaroslava Chocherčáková.
Vydává: Obec Čepí, 533 32 Čepí 79. Reg. č. MK ČR E 11518
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