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Vážení spoluobčané,
první, co mě napadá při psaní úvodníku našich novin v prosinci, je bohatá sněhová nadílka.
Ano, máme ji tady v plné síle i kráse. Všichni se s ní musíme poprat, vydržme a těšme se na
jaro.
Jako minulou zimu, tak i tuto, se o schůdnost chodníků v obci stará velice
zodpovědně pan Josef Machatý. Jemu patří náš velký dík za to, že se po obci dostaneme
všude bez brodění ve vysokém sněhu (kdo nyní navštívil Pardubice nebo Chrudim, ví –
smekal se, brodil se, nezaparkoval apod). Neztěžujme mu jeho již tak nelehkou práci a
neparkujme auta na chodnících.
Jménem všech zastupitelů obce Čepí si Vám dovoluji popřát klidné a příjemné prožití
svátečních dnů a v novém roce pevné zdraví a mnoho úspěchů.
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
PS: Až se budete veselit na Silvestra a oslavovat příchod Nového roku, berte ohled
na němé tváře, které s námi žijí. Díky!

INFO OBECNÍHO ÚŘADU
Prosím, dbejte, zvýšené opatrnosti při
procházení nejen kolem obecního
domu obzvláště v době oblev. Hrozí
nebezpeční padání sněhu ze střechy!

PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY
NA STŘECHU OBECNÍHO DOMU
S ohledem na intenzivní sněhové srážky
v loňském a letošním roce, chceme pořídit
sněhové zábrany na střechu obecního
domu. Zábrany nám dodavatel umístí za
lepších klimatických podmínek.

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTEV OBCE (ZO)
ZO - 23. 11. 2010

Přítomno: 7 zastupitelů

18:00 – 20:45

Návrh rozpočtu obce Čepí na rok 2011 Návrh byl zveřejněn na dobu 15 dní.
projednání členy finančního výboru bude schválen na dalším zasedání ZO.

Po

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH
obce na r. 2011 - 1 ks motorová pila STIHL MS 230, pilový řetěz Oilomatic 3/8“, lišta
Rollomatic s vodicím kolečkem 35 cm – celková částka 11 500 Kč (obec 30 % - 3 450 Kč, P.
Kraj 70 % - 8 050 Kč).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Zastupitelstvo obce Čepí schválilo dodatek ke Smlouvě o poskytování právní pomoci ze
dne 21. 5. 1997 mezi obcí Čepí, IČ: 00273457, Čepí 79, 533 32 Čepí, a JUDr. Jarmilou
Černou, IČ: 642 44 491, Jindřišská 276, 530 02 Pardubice, a pověřilo starostku obce Čepí
MVDr. Z. Dvořákovou jejím podpisem. Dodatek ke smlouvě upravuje cenu za
poskytovanou právní pomoc na 5 000 Kč měsíčně (paušálně) od 1. 1. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pronájem sálu Obecního domu v Čepí firmě MPS
Mostní a pozemní stavby s. r. o., Čepí, dne 17. 12. 2010 za účelem konání školení
zaměstnanců firmy. Firma zaplatí poplatek za užívání sálu ve výši 1 000 Kč a bude dbát na
dodržování zákazu kouření v sále.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo uzavřít smlouvu o dílo s VN KONZULT, s.r.o., IČ:
27493229, Za sokolovnou 755, 533 41 Lázně Bohdaneč, na zpracování podkladů
k výběrovému řízení a ostatních dokladů potřebných k úspěšnému zakončení (financování)
projektu „Izolační zeleň mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v obci Čepí“ za
nabídnutou cenu Kč 15 000,-- vč. DPH a pověřuje starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou
podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zaslat výzvy k podání cenových nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Izolační zeleň mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou
v obci Čepí“ těmto firmám:





Zahradní architektura, Pardubice, s. r. o., Barchov 30, 530 02
Pardubice
Ing. Martin Spálavský, Dubany 2, 530 02 Pardubice
RED BeRLIN, Zelenobranská 73, 530 02 Pardubice
Lenka Korbelová - údržba zeleně, Jiráskova 798, 537 01 Chrudim

A schválilo členy hodnotící komise pro otvírání obálek a předběžné hodnocení této veřejné
zakázky malého rozsahu: Lucie Pohorelcová, Mgr. Robert Ritschel, Milan Chocherčák, Jiří
Pekárek, Petra Černíková, Jan Pohorelec, st., MVDr. Zuzana Dvořáková.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo proplacení daňového dokladu TJ Sokol Čepí za
organizaci akce: Strašidelná pohádka, Helloweenský karneval, 7. 11. 2010, doklad vydaný
panem Martinem Hruškou ve výši Kč 3 500,--.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Miroslava Pleskotová, pokladní TJ Sokol Čepí).
Mgr. Robert Ritschel se omluvil a odešel před skončením obecního zastupitelstva (20:10h)
Zastupitelstvo obce Čepí uložilo starostce obce zavedení denních výkazů práce vč.
druhu odvedené práce od všech zaměstnanců obce oproti podpisu zaměstnavatele.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE Č. 1

13. 12. 2010

VŠECHNA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JSOU VEŘEJNÁ, PŘIJÍT MŮŽETE I VY.
Pozvánky naleznete na úřední desce u Obecního úřadu Čepí a www.cepi.cz
Zápisy ze zasedání zastupitelstva na www.cepi.cz
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ZO - 13. 12. 2010

Přítomno: 7 zastupitelů

18:12 – 21:00

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo 6. úpravu rozpočtu obce Čepí na rok 2010.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo rozpočet obce Čepí na rok 2011 s příjmy ve výši
Kč 4 215 600,-, výdaji Kč 4 118 000,- a financováním (přebytek hospodaření, splátky
jistin) ve výši Kč 97 600,--. Zastupitelstvo obce schvaluje závazný ukazatel –
neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ Čepí na rok 2011 – ve výši
Kč 180 000.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Nový územní plán obce Čepí - zastupitelstvo obce Čepí schválilo a nadále trvá na
tom, aby plocha Z4 zůstala jako rozvojová plocha, nikoliv jako plocha rezervní.
Zdůvodnění: Obec Čepí je připravena na příliv nových obyvatel v následujících
letech. Má rozvinutou infrastrukturu obce (plyn, voda, kanalizace), je dopravně
dostupná (MHD, Veolia), zrekonstruovaná mateřská škola, dům s chráněnými byty,
obchody, pohostinství, sportovní areály, rozvinutá spolková činnost, investice do
propagace obce v rámci regionu a ČR, mnoho pracovních příležitostí v místních
firmách. Rozvoj obce považujeme za přiměřený s předpokladem kladného
demografického rozvoje s ohledem na geografickou polohu obce v regionu. Poptávka
po stavebních parcelách v naší obci výrazně převyšuje nabídku. Zastupitelstvo obce
Čepí se shoduje na tom, že pokud by byla plocha Z4 plochou rezervní, ohrozil by
tento fakt výrazně rozvoj obce v následujících letech.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se (p. Pleskotová s ohledem na střed zájmů).
Obec Čepí vyhlásila Výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu, výzvu k podání
cenových nabídek – dle podmínek programu BENEFIT.
Cenové nabídky předložili: 1.) Miroslav Topič, IČ 60160195, Na Záboří 126, 530 02
Pardubice; 2.) Zahradní architektura Pardubice s.r.o., IČ 260 07 088Barchov 30, 530 02
Pardubice; 3.) Ing. Martin Spálavský, IČ 674 76 767, Dubany 2, 530 02 Pardubice; 4.) Lenka
Korbelová, údržba zeleně, IČ 609 18 730, Jiráskova 798, 537 01 Chrudim 4.
Obálky otvírala hodnotící komise dne 8. 12. v 16 hod na OÚ Čepí. Byla vyřazena nabídka č.
4 (nesplňovala všechny součásti požadované zadavatelem). Ve Zprávě o posouzení a
hodnocení nabídek za dne 8. 12. 2010 hodnotící komise požaduje po uchazeči č. 2 písemné
zdůvodnění položek č. 3 – zpevnění svahu, č. 6 – mulčování rostlin, č. 17 – přesun hmot a
dále 14 denní realizační dobu v termínu do pátku 10. 12. do 12 hod. Písemné zdůvodnění
bylo zasláno uchazečem obratem, hodnotící komise byla neprodleně seznámena s dopisem.
Hlavní kritérium výběru byla nejnižší cena a dle tohoto kritéria hodnotící komise stanovila
toto pořadí:
1. Zahradní architektura Pardubice s.r.o., IČ 260 07 088, Barchov 30, 530 02
Pardubice
2. Ing. Martin Spálavský, IČ 674 76 767, Dubany 2, 530 02 Pardubice
3. Miroslav Topič, IČ 60160195, Na Záboří 126, 530 02 Pardubice
Dne 13. 12. 2010 na svém jednání mělo zastupitelstvo obce Čepí vybrat dodavatele této
akce. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zdůvodnění hodnotící komise ze dne 9. 12., že
vyjádření jednatele Jaromíra Kulhánka, jednatele firmy Zahradní architektura Pardubice s. r.
o., IČ 260 07 088 ze dne 9. 12. bylo velmi obecné a nekonkrétní. Z důvodu výrazně nižší
ceny existuje možnost navýšení zakázky o případné vícepráce a vícenáklady. A dále se
komise obává toho, že by se mohlo jednat o méně kvalitní materiál. Hodnotící komise
doporučuje zvážit zastupitelům, zda nejnižší cenová nabídku bude také pro obec Čepí
nejvýhodnější. Na základě nejasností kolem nejnižší cenové nabídky zastupitelstvo obce
Čepí zrušilo celé zadávací řízení od počátku.
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Zastupitelstvo obce Čepí schválilo odprodat sněhovou radlici obci Dubany za
nabídnutou cenu 12 000 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo žádost TJ SOKOL Čepí o proplacení
zakoupeného přenosného magnetofonového radia SENCOR za cenu Kč 999.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (p. Pleskotová, účetní TJ Sokol Čepí).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo žádost TJ SOKOL Čepí o převedení Kč 2000
z příspěvku na rok 2010 do roku 2011. Do ledna 2011 TJ Sokol Čepí předloží
vyúčtování na částku Kč 3000,--, do konce ledna 2012 předloží vyúčtování Kč 7000.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (p. Pleskotová, účetní TJ Sokol Čepí).

ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO SPORT A KULTURU Č. 1

16.12.2010

Členové výboru naplánovali předběžně akce na příští rok. Jednotlivé termíny budou vždy
upřesněny v závislosti na rekonstrukci sálu obecního domu a počasí. Přehled naleznete na
následujících stránkách.
Jindřiška Festová, st.

materiální příspěvky. Za uspořádání sbírek
patří dík TJ Sokol a Spolku žen Čepí.
Sbírky pořádají na jaře a na podzim v
rámci tradičních "Bazárků oblečení".

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM ČEPÍ
OD DIAKONIE BROUMOV
Ředitel občanského sdružení PhDr.
Vítězslav Králík v dopise ze dne 26. 11.
2010 adresovaném na Obec Čepí děkuje
za organizaci humanitárních sbírek,
obětavou pomoc finanční a hmotnou,
kterou podpoří lidi v tíživých životních
situacích. Diakonie Broumov působí v ČR
již 15 let. Bližší informace naleznete na
www.diakoniebroumov.org.
Poděkování
patří všem občanům obce Čepí a lidem ze
širokého okolí za dobrovolné finanční a

TJ SOKOL ČEPÍ - ŽÁDOST O DAR
Vedení TJ Sokol Čepí žádá o dárcovství
skříně, nejlépe s policemi, stabilní a dobře
uzavíratelné. Využívat ji bude na úschovu
materiálu, sportovního náčiní a hraček.
Kontaktujte paní Černíkovou, tel: 608
711 551.

POCHVALA
„Ráda bych touto cestou pochválila děti a vedení TJ Sokol Čepí za zimní výzdobu v oknech
obecního úřadu, sálu a obecní kapličky. Těší mě i snaha, Vás občanů obce, o navození
vánoční atmosféry dekoracemi ve Vašich oknech a zahrádkách.“
Lucie Pohorelcová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
C O L ET O S PR O B Ě H L O A C O PL Á N U J EM E
9. 9. - O Jasánkovi, pohádka pana Hrušky
3. 10. - účast dětí na Vítání občánků v Čepí - pásmo básniček
1. 11. - Kocour v botách - divadelní představení
15. 11. - O statečném vojáčkovi a malé tanečnici - pohádka
od 23. 11. - plavecký výcvik v Chrudimi - další termíny 30.11., 7.12., 14,12,,
21. 12., 4.1., 11. 1., 18.1., 25.1., 1. 2. (vždy v úterý)
29. 11. - ukázky výcviku dravců a sov (p. Škaloud, Nasavrky)
2. 12. - fotografování dětí k Vánocům
15. 12. - Vánoční pohádka (divadélko Motýlek)
22. 12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA
POZOR - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 23. 12. 2010 - 2. 1. 2011
13. 1. - CIRKUSOVÉ VYSTOUPENÍ - ARTISTA A ZVÍŘÁTKA
29. 1. - PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO RODIČE
8. 2. - DUHOVÁ POHÁDKA (K. KOUBA)
16. 3. - KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ (P. MACEK)
22. 3. - FOCENÍ DĚTÍ KE DNI MATEK - RETRO STYL
26. 2. - PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012 (1. 3. - 31. 3.)
KVĚTEN - PÁSMO PRO NAŠE DRAHÉ MAMINKY KE DNI MATEK
6. 6. - 11. 6. ŠKOLKA V PŘÍRODĚ, HOŘELEČ U SEČE, PENZION U ČTYŘLÍSTKU
Změny v programu můžete sledovat na nástěnkách v MŠ, zasíláme aktuality z www.cepi.cz
a také aktualizujeme na www.cepi.cz záložku Mateřská škola, Školní rok 2010 - 2011
„Dovolte mi poděkovat za finanční a hmotné dary, které jsme teď před Vánoci obdrželi –
manželům Matějkovým z Barchova Kč 2000,--, hračky v hodnotě 4000,-- od manželů
Šlégrových z Jezbořic, adventní věnec od paní Hlavaté z Duban, 2 kg ořechů do cukroví od
manželů Drábkových z Třebosic a spousty časopisů pro děti od paní Šagátové a Pekárkové.
Dále děkujeme paní Jaroslavě Chocherčákové za překrásné perníčky, které věnuje na
každou akci naší školky. V neposlední řadě směřujeme velkou pochvalu na Obecní úřad
Čepí – za organizaci odklízení sněhu a údržbu příjezdových cest, za výrazné zlepšení
tepelných podmínek ve školce díky kompletnímu zateplení fasády, novým oknům a
fungujícímu ústřednímu topení. Bezpečnost dětem, nám i rodičům zajistilo i nové schodiště a
opravený povrch terasy. Jménem kolektivu MŠ Čepí přeji všem občanům obce Čepí krásné
vánoční svátky, dětem bohatou nadílku a mnoho štěstí v novém roce!
Lenka Tesařová, ředitelka MŠ

HLEDÁ SE PES
Ztratil se bílý bišonek slyšící na jméno Baky.
Vyhlášena je finanční odměna. Volejte 732 214 324. Děkujeme!
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ekovýchova v Pardubickém kraji má mnoho tváří. Promítá se do výuky ve
škole, objevuje se v soutěžích, rozvíjí se v ekocentrech. Většina programů je
zaměřená na děti, ale stranou nezůstávají ani dospělí. Zapojují se školy, města i obce.
Velkou podporu mají nejen od Pardubického kraje, ale také od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, která na řadě programů spolupracuje nebo je jejich
organizátorem a garantem.
Programy ekologické výchovy zajišťuje Ekocentrum PALETA. V nabídce má na
osmdesát programů pro různé věkové skupiny – od dětí ve školce až po středoškoláky.
Jedním z nejúspěšnějších témat bylo v minulém školním roce třídění a recyklace odpadů.
„Zaměřujeme se na vytvoření dobrého vztahu dětí k přírodě a na to, aby děti uměly
přemýšlet, zda jejich činnost neškodí životnímu prostředí. Pro dospělé připravujeme
specializované semináře pro profesní skupiny například pro učitele a veřejnou správu.
Nechybí ani osvětové akce,“ uvedl Jiří Bureš, ředitel Ekocentra Paleta.
Další formou ekovýchovy v Pardubickém kraji jsou různé soutěže. Už od minulého
školního roku probíhá celorepublikový školní recyklační program s názvem
RECYKLOHRANÍ. Školy zapojené do tohoto projektu získávají za sběr baterií, drobného
elektrozařízení a za plnění různých úkolů body, za které si mohou vybírat zajímavé odměny
– školní pomůcky, sportovní náčiní nebo vstupenky do naučných či zábavných parků. Žáci
také plní různé úkoly k tématu třídění a recyklace odpadu.
V letošním roce probíhala také výtvarná soutěž pro děti Zdravá a nemocná příroda
Pardubického kraje. Děti malovaly nebo fotografovaly, jak by to mělo či nemělo v přírodě
vypadat.
Jiným příkladem soutěže pro děti je Zelený ParDoubek. V ní měly děti za úkol vytvořit
minutový klip na téma předcházení vzniku odpadů, separace a recyklace odpadů. Kromě
klipu musely děti vytvořit seznam výrobků z recyklovaného materiálu. Tato soutěž měla i
svou druhou část, ve které soutěžili pedagogové celého Pardubického kraje.
Školy se mohou zapojovat i do dalších projektů. Jedním z nich je Projekt košů. Školy,
které chtějí začít třídit odpad, mohou získat koše na třídění papíru, plastů, skla i nápojových
kartonů. Projekt pamatuje i na školy, které chtějí zvýšit množství nádob na třídění odpadu.
Každá škola v Pardubickém kraji má také možnost získat certifikát Ekologická škola
Pardubického kraje. Ale nic není zadarmo a školy, které mají o takové ocenění zájem, musí
splňovat řadu kriterií. Například se musí snažit o ekologičtější provoz, třídit odpad, využívat
pro ekovýchovné aktivity školní zahradu a o ekologii s dětmi mluvit nejen při chemii a
přírodovědě.
Ekovýchova – to jsou nejen programy pro jednotlivce, skupiny či školy. Ekovýchova
znamená také působení měst a obcí na svoje obyvatele. V řadě z nich probíhají různé Akce
pro veřejnost. Během nich si mohou děti i dospělí uvědomit, jak je důležité třídit odpad.
„Jedná se o akce pro děti a veřejnost, které mají zábavnou formou popularizovat
problematiku třídění a sběru odpadů. Každé město i každá obec mohou o tuto Akci pro
veřejnost zažádat. Již tradičně se podílíme na organizaci dnů země v různých obcích
Pardubického kraje. Pravidelně se účastníme akce Město v pohybu v Ústí nad Orlicí nebo
Dne s Technickými službami města Chrudim,“ uvedl Tomáš Pešek, regionální manažer
společnosti EKO-KOM, a.s.
Informace o třídění odpadu hledejte na www.ekontejnery.cz. Podrobnější informace o
ekovýchově v Pardubickém kraji najdete na www.ekovychova.cz, www.paleta.cz a
www.pomahameprirode.cz.
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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 místostarostku Lucii Pohorelcovou (tel: 724 186 279), bytem Čepí 39.
VÝZVA
Řidiči, neparkujte své automobily na chodnících! Kromě toho,
že Vaše auta překážejí chodcům, brání také úklidu chodníků.

OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři, mezi svátky 27. 12. bude knihovna zavřena.
Po novém roce navštivte naši obecní knihovnu již 3. 1. 2011 již od 18 do
20:00 hod včetně čtení pro nejmenší čtenáře. Přijďte si poslechnout
pohádku a namalovat obrázek.
Těší se na Vás Jindřiška Festová, knihovnice

SPOLKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČEPÍ
Děkujeme paní starostce MVDr. Dvořákové, zastupitelům obce Čepí, členům
SDH a JSDH, prima lidem, firmám a všem, kteří nás mají rádi a nikdy
nenechají ve štychu, za bezvadnou podporu v letošním roce. A jako PF 2011
přikládáme malý novoroční kalendář (tisk hradí SDH Čepí).
Lucie Pohorelcová

POZVÁNKA
VÝROČNÍ SCHŮZE SDH ČEPÍ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 15. LEDNA 2011
OD 17 HODIN V SÁLE OBECNÍHO DOMU V ČEPÍ

SDH ČEPÍ VYHLAŠUJE 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.

TRÉNINKY STOLNÍHO TENISU
Chlapci, dívky, ženy a muži, přijďte si přes zimu zahrát stolní tenis do sálu obecního domu.
Vstup je zdarma. Podmínkou je registrace u personálu
obecního hostince, přezůvky - vhodná obuv, vlastní pálky a míčky.
Upozorňujeme na dodržování sportovního chování a pořádku!
Zmačkané míčky, obaly od pamlsků vyhazujte do koše v sále!!!

výčepu

Kontaktní osobou je pan Milan Chocherčák, tel: 604 486 151.
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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
Schůzky Sokola jsou pravidelně každý pátek od 16:30 v sále Obecního domu v Čepí.
Sledujte také nástěnku v okně obecního domu.
Petra Černíková

SPO L EK Ž EN Č EPÍ
PŘÍPRAVY NA ADVENT
Tradiční předadventní zorganizovala vedoucí spolku žen paní Jindřiška Festová na pátek 25. 11.
2010. Nové trendy pro letošní advent a spoustu zajímavých nápadů s možností nákupu
vánočních potřeb předvedla a zajistila paní Buřvalová z Heřmanova Městce.

ČEPSKÝ JARMARK
Jarmark byl nápadem paní Šelembové. Zaktivovala ženy z naší obce
a s paní Festovou připravily půdu pro první Čepský jarmark v pátek
10. 12. Jak máme šikovné dámy? Přesvědčte se sami.
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