PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2011
MĚSÍC
Leden
Taneční pro manželské páry
Cvičení pro seniory v MŠ
Tradiční ples Mateřské školy Čepí
Únor
Kurz 1. pomoci
Březen
Dětský karneval
Velký mariášový turnaj
Memoriál Václava Kaválka – stolní tenis
Sběr velkoobjemového odpadu
Duben
Pletení košíků
Jarní bazárek oblečení
Pálení čarodějnic
Velikonoční jarmark
Květen
Aranžování suchých květin
Pásmo ke Dni matek
Čepský Tunel 2011
Divadelní představení pro seniory
Červen
Dětský den
Tenisový turnaj 2011 - čtyřhry
Červenec
Táboření pro děti na koupališti
Srpen
Posvícenský nohejbalový turnaj
Posvícenská zábava
Posvícenská mše u kapličky
Mariášový turnaj pro zvané
Září
Tenisový turnaj 2011 - singly
Vítání občánků
Akce pro seniory
Říjen
Lampionový průvod
Podzimní bazárek oblečení
Listopad
Helloweenský karneval pro děti
Vázání Adventních věnců
Prosinec
Mikulášská nadílka
Čepský vánoční jarmark
Vánoční zpívání s rozsvěcením stromu

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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TERMÍN

POŘADATEL

pátky od 7. 1.
úterky od 17 h
29. 1.

TJ Sokol
paní Kombercová
MŠ Čepí
SDH Čepí

12. 3.

TJ Sokol + Obec Čepí
Mariášový klub Čepí
SDH Čepí
SDH Čepí + Obec Čepí
Spolek žen Čepí
TJ Sokol
TJ Sokol + SDH Čepí
Spolek žen Čepí

14. 5.

Spolek žen Čepí
MŠ Čepí a TJ Sokol
SDH Čepí
Obec Čepí
TJ Sokol + Obec Čepí
TJ Sokol + Obec Čepí
TJ Sokol + Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Spolek žen Čepí
Mariášový klub Čepí
TJ Sokol + Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
TJ Sokol
TJ Sokol
TJ Sokol
Spolek žen Čepí

5. 12.
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TJ Sokol + Obec Čepí
Spolek žen Čepí
TJ Sokol + Obec Čepí
20. ročník –

SPOLEK MARIÁŠNÍKŮ
Čepské mariášníky najdete v zápalu hry každý pátek od 19 hod a každou neděli od 17 hod v salonku
obecního hostince. Uznání za pěkné 4. místo na pardubickém turnaji (27. 11.) patří panu Františku
Čížkovi! Jak mariášníci dopadnou v Časech (26.12.), Chvaleticích (28. 12.), Třebosicích (30. 12.)
nebo Jedousově (12. 2.), se dozvíme v dalším vydání obecních novin. POZOR, tradiční Velký
mariášový turnaj plánují na sobotu 12. března 2011.
Lucie Pohorelcová

RECEPT - VÁNOČNÍ PEČENÝ ČAJ
Ingredience:
- 1 kg ovoce (čerstvé, kompotované,
mražené) - hrušky, jablka, pomeranče,
rybíz, švestky, mandarinky, jahody,
maliny, borůvky
- 120 ml cukru krystal
- 2 dcl rumu (nemusí být)
- 1 citron
- 1 lžička skořice
- 3 celé hřebíčky

kousky), skořici a hřebíček. Vše důkladně
promícháme a dáme do vyhřáté trouby
v hlubším pekáči na 220 stupňů, na cca 45
minut. Pečte tak dlouho, aby ovoce pustilo
šťávu. Čas pečení je pouze orientační,
protože každý má jinou troubu. Během
pečení občas promíchejte. Po upečení,
ještě horké, dáváme do skleniček, které
zavíčkujeme a otočíme na 5 minut vzhůru
nohama. Podáváme tak, že do hrnečku
dáme 1-3 lžičky pečeného čaje a zalijeme
horkou vodou. Necháme vyluhovat a
pijeme. Provoní se celý dům!

Postup: Ovoce nakrájíme na kousky
(jablka a hrušky nemusíme loupat). Ve
větší misce smícháme nakrájené ovoce a
cukr, přidáme rum, citron (nakrájený na

Recept zaslal RNDr. Petr Tábořík

ČERTI, MIKULÁŠI A ADĚLÉ V ČEPÍ
Mikulášova družina prolétla i naší obcí v neděli 5. 12. Byli profesionální, hodní a štědří.

Zorganizovala Mgr. Jaroslava Chocherčáková
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20. ročník –

NEJEN O VÁNOČNÍCH KAPRECH
Kapr patří mezi tradiční symboly českých Vánoc. Stát se
symbolem Vánoc je určitě krásné, ale jak takovou rybu chytit
objasnil Lucii Pohorelcové nadšený rybář Ladislav Kňava
z Čepí.
Chytáš i kapra na Vánoce?
Pro odchyt kapra na udici nejsou přes zimu zrovna ideální podmínky. U nás v rodině je na
štědrovečerním stole obvykle štika. Nejraději ji máme na másle, kořeněnou solí, kmínem a
kořením na ryby. Maso je ideální nechat 1 den naložené v soli, pokapané citronem v lednici.
Dobře osušené plátky smažíme na pánvi do křupava. Rybu podáváme s bramborovým
salátem.
Kdo Tě k rybaření přivedl?
U nás to bylo v rodině. Táta mě a bratra učil chytat zhruba od šesti let. Pocházím z Pardubic.
Nejčastěji jsme chytali na Maťáku, Chrudimce a Labi. Asi do dvanácti let jsem chodil na
soutěže tzv. „házet terče“. Chytali jsme všechny druhy ryb. Nejvíce mě dodnes baví lovit
dravce – štiky, okouny, candáty a sumce. Největší adrenalin zažívám při odchytu sumce, je
bojovný. Někdy boj trvá 30 až 60 minut. Rozdíl je také u odchytu kapra v rybníce a na řece.
V řece má kapr větší tah a ví kam se schovat. Také záleží na prostoru, kde zrovna chytám,
zda tam jsou stromy, kameny, také samozřejmě na vybavení.
Na co chytáš?
Dravce na třpytky a hoblery (imitace rybiček). Ostatní ryby pak na klasiku – polévkové
kuličky, lisovaný rohlík, boiles, šrotové těsto, kukuřici. Zkrátka žádné extra finty.
A co fenomén rybářského sportu – „chyť a pusť“?
Je to moderní metoda, která se stala doslova nepsanou povinností. Pouští se ryby pod míru
nebo i všechny úlovky. Konkrétně kapry pouštím pod 48 cm. Každý revír má svoje míry, jde
o pár centimetrů plus mínus.
Jak to je s rybářským lístkem? Do kdy a kde se musíš registrovat?
Důležité je vrátit vyplněný rybářský (úlovný) lístek do 15. ledna na Rybářský svaz. Povolenku
dostanete obratem, buď krajskou, celosvazovou nebo pstruhovou. Chytá se celoročně.
Kam nejraději jezdíš chytat?
Na Markovický rybník, Mělice, Labe, Chrudimku, Pod Faru, do Brozan. Jezdívám na kole. Ve
výbavě mám 2 pruty, vidličky, podběrák, metr, sak na ryby, návnadu a samozřejmě
povolenku.
sdružením
producentů
ryb,
škol,
Kapr obecný je předmětem chovu již přes
výzkumných ústavů a rybářských svazů.
2 000 let. Původní domovinou je oblast
Kapr je řazen mezi dlouhověké ryby.
Černého, Kaspického a Aralského moře.
Věrohodně doložené stáří kapra je do 30
Do Evropy se o rozšíření kapra zasloužili
let. U štědrovečerní večeře se dodržuje
především Římané, kteří tuto rybu
několik zvyků – chystá se talíř navíc pro
převáželi na lodích z Malé Asie do Říma
náhodného hosta či se pod talíře dávají
po Středozemním moři přes ostrov Kypr.
kapří šupiny pro štěstí nebo do
První zmínky o chovu kapra v českých
peněženky, aby bylo příští rok dostatek
zemích pocházejí z 11. století. Kapr má
peněz.
v České republice dokonce svoji vlastní
Zdroj: www.trebonskykapr.cz
značku Český kapr. V roce 1991 vzniklo
Rybářské sdružení, které je volným
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PO UZÁVĚRCE

VÁNOČNÍ NALADĚNÍ
TJ Sokol, Spolek žen Čepí a Obec Čepí uspořádali v pondělí 20. 12. akci
nazvanou "Vánoční naladění". Sál Obecního domu Čepí voněl purpurou,
punčem, cukrovím, vyzdoben vánočními dekoracemi. V 16:30 vystoupení
zahájily děti ze Sokola, sourozenci Podivínští od 18 hod hudebním vánočně
laděným programem. Děti se vyřádily při tanci a zpěvu koled. Na závěr byl v
obecní kapličce rozsvícen vyřezávaný Betlém, zapůjčený manželi Festovými.

Vánoční strom v centru obce bude rozsvícen ihned
po dodání el. svíček sběrnou službou.
Lucie Pohorelcová

REDAKČNÍ RADA
Vážení čtenáři, děkujeme za Vaše upozornění na překlep, čímž se omlouváme do
sousedního zahradnictví v Dubanech, kde předvánoční výstava končí až 23. 12. Také
děkujeme za Vaše pochvaly! Vaše nápady, zlepšováky, fotografie z akcí či obce, náměty
pro další čísla můžete zasílat 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, Jindřiška Festová st. V barvě si obecní noviny můžete
prohlédnout pod www.cepi.cz – záložka Obecní noviny.

TAK ŠŤASTNÉ A VESELÉ A NASHLEDANOU V NOVÉM ROCE!
Vydává: Obec Čepí, 533 32 Čepí 79. Reg. č. MK ČR E 11518
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