13/2011
MK ČR E 11518

Váţení spoluobčané,
určitě si uţíváte příjemného tepla krásných jarních dní. Pokud Vás toto počasí zláká na
procházku, běţte si prohlédnout nově osázený protihlukový val u průmyslové zóny. Konečně
se podařilo to, co jsem připravovala déle neţ rok. Val upravila a osázela firma Ing. Martina
Spálavského z Duban. Vlastní dílo stálo obec Čepí 388 728 Kč, bylo vysázeno 837 ks keřů
(dřín, poléhavý tis, vajgélie, zlatice, meruzalka, pustoryl). Tento projekt je z 90 % financován
dotací za Státního fondu ţivotního prostředí ČR, Operační program Ţivotní prostředí (prioritní
osa – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí).
Krásně osázený protihlukový val, uklizená průmyslová zóna aţ k vjezdu k solární
elektrárně, kde se kromě pana Machatého příleţitostně činí i mladí členové hasičů, kteří
pomohli se sběrem odpadků, ano, průmyslová zóna je jiţ upravenou součástí naší obce.

Rodiče předškoláků mohli vyuţít nabídku obce Čepí, která zorganizovala ve
spolupráci s MŠ Čepí projekt preventivního vyšetření zraku předškolních dětí. Zrakový
screening proběhl v naší MŠ dne 23. 3. během dopoledne. Této moţnosti vyuţili rodiče 18
předškolních dětí, obec za vyšetření zaplatila 4 500 Kč. Rodiče dětí z jiných obcí si vyšetření
zaplatili sami. Jen pro úplnost – vyšetření očí provedlo sdruţení „Prozrak“, Winterova 1123,
530 03 Pardubice, vyšetření proběhlo přístrojem Plusoptix S08, zachytily se refrakční vady,
ambliopie, šilhání (dle statistik aţ 7 % předškolních dětí trpí nějakým druhem zrakové vady).
Myslím, ţe vyšetření zraku u předškolních dětí mělo smysl a budu se snaţit, aby nebylo v
Čepí naposledy.
Jak jistě víte, v sále Obecního domu probíhají stavební úpravy,
hlavně jeviště bude mít novou podobu (obloţení sádrokartonem, sníţení
stropu, elektrorozvody a osvětlení, dřevěná podlaha a dřevěné obloţení
čela jeviště, látková opona, schody na jeviště). Současně jsme vyměnili
starý barový pult za modernější typ s poličkami na zdi za barem, obloţili
stěny sálu deskami, které chrání zdi před zničením, na okna do ulice
nainstalovali ţaluzie. S financováním opravy jeviště nám pomohla MAS
Ţeleznohorský region v rámci dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Doufám, ţe se Vám,
občanům, bude opravený sál líbit. Sice je ještě potřeba opravit parketovou podlahu sálu,
opravit desky stolů nebo zakoupit nové stoly, vyměnit dvě stará okna do dvora, vymalovat
sál, ale přesto – přijďte se s dětmi v sobotu 7. 5. podívat na první akci v opraveném sále!
Krásné jaro!
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1. INFO OBECNÍHO ÚŘADU
VÍTÁ VÁS OBEC ČEPÍ
Od 7. dubna 2011 nás při vjezdu do obce vítají 3 kapři. Uvítací
tabule se znakem obce vybrali zastupitelé z pěti cenových
nabídek smaltoven z ČR a Slovenska. Montáţ byla poptána u 3
firem. Dopravní značky jsou v majetku a údrţbě SÚS Pk
(zjištěno na Cestmistrovství SÚS Pk). Ta odmítá na své
dopravní značení přidělávat jakékoliv další věci, protoţe je
udrţuje a zodpovídá za jeho funkčnost a správnost. Cedule jsou
tedy umístěny na obecních pozemcích nebo na pozemku jiného
vlastníka s jeho vědomím (p. Hrubý u bytovek a SÚS Pk příkop u PZ). Aktuální snímky naleznete ve fotogalerii na
www.cepi.cz.
Lucie Pohorelcová

SOUTĚŢ PRO DĚTI - OBECNÍ ZNAK Na čtvrtku A4 namalujte nebo jinak výtvarně zpracujte znak obce Čepí.
Výkresy odevzdejte na obecní úřad do 31. května. Soutěţ je určena
pro děti od 3 – 13 let. Vyhlášení výsledků bude na Dětském dni 5.
června 2011. Nejšikovnější umělec obdrţí veselé keramické sluníčko
od Bc. Růţeny Plackové.
SČÍTÁNÍ LIDU 2011
Celorepublikové sčítání lidu, domů a bytů máme za sebou, oficiálně bylo zakončeno
14. 4. Zde v obci jste byli informováni hlášením v obecním rozhlasu, emailovou
aktualitou, podrobnou informací na internetových stránkách obce, zveřejněnou od 1.
února 2011 a úředních deskách obce. Média nám přinesla spoustu informativních i
varovných signálů. Určitě bylo pro Vás setkání se sčítací komisařkou zde v Čepí
příjemné a ulehčilo Vám vyplňování formulářů.
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy
obyvatel tvořily uţ ve středověku, kdy slouţily panovníkům k vojenským a daňovým účelům.
Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém
území je povaţován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí
zakládací listiny kníţete Spytihněva II. Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy
byl vydán patent císařovny Marie Terezie o kaţdoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v
historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754.
Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. Rozsah informací i kvalita
dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání
lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo,
bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
A jak mohou informace ze sčítání pomáhat?
Při protipovodňových opatřeních, hašení poţárů - je vţdy nutné vědět, kolik lidí a
majetku je potenciálně ohroţeno. Pro výpočty potřebujeme vědět, kolik lidí v ohroţených
oblastech ţije, údaje o materiálu nosných zdí, počtu nadzemních podlaţí nebo způsobu
bydlení – tedy zda se jedná o byt, chalupu nebo ubytovací zařízení. Kdyţ vyráţí jednotka k
poţáru, musí si velmi rychle zjistit informace o objektu, ke kterému jede. Velitel si proto
vyţádá základní informace a dozví se například, ţe se jedná o dům, který má šest
nadzemních poschodí. Podle toho se musí zařídit a připravit plán zásahu. Jiný postup je
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třeba zvolit u dřevěného objektu, jiný u objektu z cihel. Všechny tyto informace musí mít
jednotka co nejrychleji k dispozici, nemohou zjistit teprve po příjezdu, co je to za objekt, a
shánět nějaké informace.
Při rozmísťování výjezdových základen zdravotnické záchranné sluţby - po
schválení připravovaného zákona o zdravotnické záchranné sluţbě bude vycházet z několika
kritérií, pro jejichţ stanovení je počet obyvatel v určitém místě klíčový. Jednoduše řečeno,
tato kritéria budou vţdy dávat do souvislosti velikost obce a maximální dobu, do kdy musí
sanitka dorazit k případu. Například pokud bude mít obec více neţ 50 000 obyvatel, bude
muset záchranka dorazit na místo nejpozději do 10 minut. U malých obcí do 200 obyvatel
bude činit tato doba nejvýše 20 minut.
Zdroj: www.scitani.cz
Lucie Pohorelcová

VÝSUVNÝ ŢEBŘÍK
Zastupitelstvo obce schválilo 22. 3. 2011 nové místo pro uskladnění výsuvného ţebříku,
který je v majetku obce. V uzamykatelném areálu Statku 17 – Ing. Arnošta Pleskota si jej
můţete, Váţení občané, zapůjčit. Kontaktní osoba: p. Pleskot, tel: 603 507 027.

2. INFORMACE ZE ZASTUPITELSTEV OBCE (ZO)
VŠECHNA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JSOU VEŘEJNÁ,
PŘIJÍT MŮŢETE I VY

ORnaleznete
MACE na
ZEúřední
ZAS
TUPu IObecního
TELSTE
V OČepí
BCaEwww.cepi.cz
(ZO)
Pozvánky
desce
úřadu
Zápisy ze zasedání zastupitelstva na www.cepi.cz

ZO - 4. ledna 2011

Přítomno: 7 zastupitelů

18:10 – 19:10

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zaslat výzvy k podání cenových nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Izolační zeleň mezi zástavbou a průmyslovou zónou v obci
Čepí“ těmto firmám:
1.
2.
3.
4.

Miroslav Topič, IČ 60160195, Na Záboří 126, 530 02 Pardubice
Ing. Martin Spálavský, IČ 674 76 767, Dubany 2, 530 02 Pardubice
Lenka Korbelová, údrţba zeleně, IČ 609 18 730, Jiráskova 798, 537 01 Chrudim 4
Ing. Petr Černý, IČ 145 24 325, V Kopečku 292, Albrechtice nad Orlicí.

A schválilo členy komise pro otvírání obálek a předběţné hodnocení této veřejné
zakázky malého rozsahu: Milan Chocherčák, Petra Černíková, Jan Pohorelec. Otvírání
obálek bylo naplánováno na 19. 1. 2011 v 16 hod na Obecním úřadě Čepí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů, OZV č.
2/2011 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení
povolené MF podle jiného právního předpisu, OZV č. 3/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů, OZV č. 4/2011 o místním poplatku za uţívání veřejného
prostranství a OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze vstupného.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Střecha Obecního domu – byly objednány u firmy Stavex návrhy řešení protisněhových
zábran včetně rozpočtů, příhodné klimatické podmínky pro instalaci.
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Společné jednání o návrhu Územního plánu obce Čepí - obec Čepí byla zastoupena 20.
1. 2011 starostkou obce MVDr. Zuzanou Dvořákovou.
Oprava osvětlení na kruhovém objezdu – u SÚS PK byla objednána.
25. 1. Schůze FINANČNÍHO VÝBORU - bylo projednáno: Sedmá úprava rozpočtu obce
v 2010, inventarizace majetku a závazků obce Čepí za r. 2010, Veřejnosprávní kontrola
v MŠ, Vnitřní směrnice.
ZO – 25. ledna 2011

Přítomno: 7 zastupitelů

18:00 – 21:01

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo dodavatele akce „Izolační zeleň mezi zástavbou a
průmyslovou zónou v obci Čepí“ firmu Ing. Martin Spálavský, IČ 674 76 767, Dubany 2,
530 02 Pardubice, a pověřilo starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou podpisem smlouvy o
dílo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Vnitřní směrnici č. 7/2011 ze dne 25. 1. 2011
k provádění inventarizace majetku a závazků, Směrnici pro časové rozlišování k § 69
vyhlášky č. 410/2009 Sb. ze dne 25. 1. 2011, Vnitřní směrnici o majetku a Vnitřní
směrnici Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky k § 45 – 54
vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701 ze dne 25. 1. 2011 a Dodatku č. 1 k vnitřní směrnici
č. 6/2009 o schvalování hospodářských operací a oběhu účetních dokladů s splatností
od 15. 11. 2010.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje cenovou nabídku firmy Radek Hendrych - Stavex
Chrudim, IČ 145 14 800, K Májovu 1400, 537 01 Chrudim, na dodávku a montáţ 840 ks
protisněhových háků na střechu Obecního domu ve výši 37 296 Kč včetně DPH a
pověřuje starostku obce Čepí podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo za dodavatele sádrokartonu na opravu jeviště v sále
Obecního domu firmu Jan Pithart a Richard Pithart, Čepí za nabídnutou cenu Kč 92
000,-- za dodavatele elektroprací na jevišti Obecního domu firmu ELEKTRO - Zdeněk
Tesner, Leţáků 354, 530 09 Pardubice, za nabídnutou cenu 60 000 Kč včetně DPH, na
nový barový pult, schody na jeviště, obloţení stěn firmu ARX Trade spol. s.r.o.,
Draţkovice 8, 533 33 Draţkovice, za nabídnutou cenu Kč 162 000,--vč. DPH, na oponu
firmu Jan Heřmanský- sedlářství, čalounictví, Kostelec u HM 85, 538 03 Heřmanův
Městec, za nabídnutou cenu Kč 34 000,-- vč. DPH a pověřilo starostku obce MVDr. Z.
Dvořákovou podpisem smluv o tato jmenovaná díla.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1 (MVDr. Dvořáková).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku na opravu podlahy jeviště firmy
ARX Trade spol. s r. o., IČ 647 91 271, Draţkovice 8, 533 33 Draţkovice, za nabídnutou
cenu Kč 64 800 vč. DPH a pověřuje starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou podpisem
smlouvy o dílo. Zastupitelstvo obce bere na vědomí nutnou revizi konstrukce jeviště a
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moţnost vzniku vícenákladů, které nejsou obsaţeny v této nabídce. Případné vícenáklady
budou řešeny dodatkem ke smlouvě po revizi konstrukce jeviště.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1 (MVDr. Dvořáková).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku firmy GAEN Praha na 4 ks á Kč
1975,-- bez DPH smaltovaných uvítacích cedulí a pověřilo místostarostku obce
objednáním a nákupem těchto uvítacích cedulí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Terasa v MŠ - Původní rozpočet 52 799 Kč včetně DPH. Skutečná cena 66 119 Kč včetně
DPH – větší bourání betonů, odvoz suti, nové obrubníky navíc.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo v návrhu nového ÚP obce Čepí řešit přístup k ploše
Z 2 (plánovaná zástavba venkovského typu) přes pozemek p. p. č. 328, nikoliv přes
pozemky p. p. č. 87/2, 89/7, 89/8.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Pořízení cedulí na dětské hřiště o zákazu venčení psů.
Přihlášení obce Čepí do soutěţe o Zlatý erb – 2011 o nejprestiţnější prezentaci obce na
internetových stránkách.
3. 3. Schůze VÝBORU PRO OBECNÍ SPRÁVU - bylo projednáno: pokácení 1 ks javoru za
poštou, ořez větví stromů na obecních pozemcích, vymýcení náletů v PZ a plánované
zarovnání terénu výkopkem z díry na bazén Závodných, posekání louky, nálety u náhonu do
poţární nádrţe, odvoz plastů od bioodpadu, úklid skladu u OD.
16. 3. Schůze STAVEBNÍHO VÝBORU - bylo projednáno: Územní plán obce Čepí, Projekt –
oprava uliční vpusti na komunikaci III/32231, MŠ Čepí – měření umělého osvětlení v interiéru
školky (herna)
22. 3. Schůze FINANČNÍHO VÝBORU - bylo projednáno: Úprava rozpočtu č. 1 obce Čepí
2011, 2. úprava rozpočtového výhledu 2011 – 2014, inventura majetků a závazků obce Čepí
/ 2010, Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole v MŠ Čepí, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Čepí za rok 2010 a Závěrečný účet obce za rok 2010,
Oznámení paní starostky: Česká spořitelna, a. s. – ţádost o poskytnutí úvěru na zahradní
práce a sadové úpravy ve výši Kč 400 000,--, čerpání duben-květen 2011. Splátky do konce
roku 2011.
ZO – 22. března 2011

Přítomno: 7 zastupitelů

18:04 – 21:20

Zastupitelstvo obce Čepí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
celků, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se Závěrečným účtem obce Čepí za r. 2010 „s
výhradami“, přijímá opatření k nápravě závaţných chyb a nedostatků a ukládá odstranit
zjištěné závaţné chyby a nedostatky zodpovědným osobám v uvedeném termínu takto:
opravit zaúčtování inventarizačních rozdílů do účetního období, za které se inventarizací
ověřuje stav majetku a závazků (termín: do konce března 2011; zodpovídá: účetní pí. Ilona
Barvínková)
zajistit podpisy na inventarizačních soupisech č. 018 a 903 (termín: do konce března 2011;
zodpovídá: MVDr. Zuzana Dvořáková)
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo tyto změny v Návrhu ÚP obce Čepí:
zmenšení rozměru plochy označené jako Z6 a její situování aţ ke
kruhovému objezdu,
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úměrné zmenšení rozměrů plánovaných zastavitelných ploch označených
v návrhu ÚP jako Z3 a Z4.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1 (p. Pleskotová).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo provedenou inventuru majetku obce Čepí za rok 2010
včetně Závěrečného inventurního zápisu inventarizační komise.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo vyřazení tohoto majetku z evidence (inventurních
soupisů) z důvodu prodeje, neupotřebitelnosti a nefunkčnosti:
2 ks pavilon inv. č. 303, 304 - nefunkční
míč na nohejbal inv. č. 342 - nefunkční
1 ks plynová kamna z jeviště sálu - nefunkční
sekačka XS 50MH/CA484, inv. č. 107 – velmi opotřebovaná, zakoupena nová
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo záměr obce odprodat tento majetek z důvodu jeho
dalšího neupotřebení: sekačka XS 50MH/CA484, inv. č. 107 za nejvyšší nabídnutou
cenu do termínu konání příštího zasedání zastupitelstva obce a 20ks školních ţidlí za
Kč 100,--.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo provedenou veřejnosprávní kontrolu v MŠ Čepí
včetně Závěrečné zprávy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Do 31. července 2011 paní Novotná opraví a dopracuje inventurní soupisy hmotného a
nehmotného majetku.
Zastupitelstvo obce uloţilo členům kontrolního a finančního výboru kontrolovat průběţně
vedení pokladny.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo OZV č. 6/2011 o místním poplatku ze vstupného –
upravené znění textu o vstupenkách.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Ţádost obce Čepí na poskytnutí úvěru ve výši 400 000
Kč a splácením do 31. 12. 2011 na pokrytí financování provedeného díla - Ozelenění
protihlukového valu mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v obci Čepí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo uskladnění výsuvného ţebříku ve dvoře p. Ing.
Arnošta Pleskota, Čepí 17.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
MŠ Čepí - Zápis dětí 2011 – 2012 (paní ředitelka se dostavila na zasedání zastupitelstva
obce ve 20:10 hod).
Zastupitelé obce Čepí prošli Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání při překročení kapacity mateřské školy pro školní rok 2011 – 2012.
Zastupitelé obce Čepí poţádali paní ředitelku MŠ Čepí o přihlédnutí k upřednostnění
přijetí dětí s trvalým bydlištěm v obci Čepí. Zastupitelé obce Čepí poţadují od ředitelky
MŠ Čepí předloţit k projednání „Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity mateřské školy pro školní roky“
nejpozději do konce kalendářního roku.
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PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM ČEPÍ OD DĚTSKÉHO CENTRA VESKÁ
Ředitelka DC Veská, MUDr. Drahomíra
Peřinová zaslala na Obec Čepí srdečné
poděkování za neúnavnou pomoc, kterou
věnujeme jejich dětem.

Za uspořádání sbírek patří dík TJ SOKOL
a Spolku ţen Čepí. Sbírky pořádají na jaře
a na podzim v rámci tradičních "Bazárků
oblečení".

3. GRATULOVALI JSME JUBILANTŮM

František Čížek 75
Svatava Gajdošíková 70
4. FIRMY V OBCI
V příloze těchto obecních novin naleznete aktuální seznam firem v obci Čepí. Má zde sídlo či
provozovnu mnoho podnikatelských subjektů. Přehled firem vznikl v květnu 2009, je
průběţně aktualizován. Poslední aktualizace proběhla v dubnu 2011.
Podnikatelé z Čepí mají jedinečnou moţnost INZERCE ZDARMA v Čepských obecních
novinách nebo rozesílaných Aktualitách.
Chcete-li přihlásit Vaši firmu, upravit kontakt nebo zadat inzerát, napište svůj poţadavek na
redakce@cepi.cz.
Ať se Vám daří v podnikání!

5. INZERCE – PRO FIRMY I OBČANY NAŠÍ OBCE
BAUSET CZ hledá řidiče (skupina C, E, profesní průkaz, ADR), strojníka, jeřábníka.
Kontaktní osoba: p. Hromádka, tel: 736 629 109.
BOCO Pardubice Machines s. r. o. shání obráběče kovů - soustruţníka. Kontaktní
osoba: p. Sehnoutek, tel: 736 472 870.
PROFI kompresory s. r. o. nabízí k prodeji stavební pozemek o rozloze cca 6000
m2. Kontaktní osoba: p. Jirout, tel: 603 520 670.
Manikúra a Pedikúra „SAŠA“ představuje Gel-Lak - novinku, která boří hranice
mezi gelem a lakem. Nanáší se na přírodní nehet, vytvrdí se v UV lampě, vydrţí aţ tři
týdny! Kdyţ odroste nebo omrzí, naruší se odlakovačem s acetonem a sloupne.
Nepoškozuje, ale ochrání Vaše nehty! Zaváděcí cena je Kč 250,--.

NOVINKA – INZERCE PRO OBČANY A FIRMY V OBCI ČEPÍ

„nabízím, daruji, sháním, vyměním, prodám, …“

např. zahrádkářské přebytky
(ovoce, zeleninu), květiny, další výpěstky ze zahrady k jídlu i k dekoraci
Svůj inzerát můţete zaslat redakční radě a my jej zdarma zveřejníme v rozesílaných
aktualitách, vyhlásíme obecním rozhlasem či uvedeme v obecních novinách (další
vydání plánujeme na září - říjen).
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6. SOUTĚŢ – ZLATÝ ERB 2011
Obec Čepí se i letos přihlásila do celorepublikové soutěţe o Zlatý erb.
Z Pardubického kraje byly přihlášeny města Holice, Lanškroun, Moravská
Třebová, Slatiňany, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a obce Čepí, Horní
Třešňovec, Krouna, Opatovice nad Labem, Sázava, Starý Mateřov. I kdyţ
jsme se letos neumístili, věříme, ţe se Vám, občanům, naše internetové
stránky zamlouvají. Zkusíme to zase za rok!

Výsledky celostátního kola soutěţe Zlatý erb 2011
Na slavnostním ceremoniálu na konferenci ISSS dne 4. 4. 2011 byly za účasti náměstka
ministra vnitra Františka Vavery, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala,
hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka, hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France,
předsedy SMO ČR Oldřicha Vlasáka a ředitele konference ISSS Tomáše Renčína vyhlášeny
výsledky celostátního kola.
Nejlepší webová stránka města:
1. Hradec Králové (http://www.hradeckralove.org/)
2. Jihlava (http://www.jihlava.cz/)
3. Vsetín (http://www.mestovsetin.cz/)
Nejlepší webová stránka obce:
1. Okříšky (http://www.okrisky.cz/)
2. Libochovany (http://www.libochovany.cz/)
3. Blešno (http://www.blesno.org/)
Nejlepší elektronická sluţba:
1. Most: Mostecké televizní vysílání TV Most Expres (http://tv.mesto-most.cz/)
2. Vysoké Mýto: Online redakce Vysokomýtského zpravodaje (http://www.vysokemyto.cz/rz/)
3. Cheb: Video přenosy jednání zastupitelstva (http://www.mestocheb.cz/)
Zvláštní cena ministra vnitra udělená ministrem Radkem Johnem za nejlepší
bezbariérový přístup na webové stránky:
Obce: Radimovice (http://www.radimovice.cz/)
Města: Hradec Králové (http://www.hradeckralove.org/)
Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj udělená ministrem Kamilem Jankovským za
nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách:
Města a obce: IC
(http://www.icpisek.cz/)

Písek:

Informační

systém

cestovního

ruchu

Písecka

Cena veřejnosti udělená AK ČR:
Němčovice (http://www.nemcovice.cz/)
Lucie Pohorelcová

7. MATEŘSKÁ ŠKOLA
CO PROBĚHLO A CO PLÁNUJEME
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)
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1. 3. - 31. 3. Zápis dětí na školní rok 2011 - 2012
7. 5. Pásmo pro naše drahé maminky ke Dni matek (sál Obecního domu Čepí)
25. 5. Výlet na zámek do Chlumce nad Cidlinou na zábavný program "Z pohádky do
pohádky"
6. - 10. 6. Školka v přírodě, Hořeleč u Seče, Penzion U Čtyřlístku
červen Den dětí pro děti MŠ
24. 6. Pasování školáků s "Honzou Krejčíkem a jeho pořadem"
4. 7. - 21. 8. - LETNÍ PRÁZDNINY - ŠKOLKA UZAVŘENA
Změny v programu můţete sledovat na nástěnkách v MŠ, zasíláme aktuality z www.cepi.cz
a také aktualizujeme na www.cepi.cz záloţku Mateřská škola, Školní rok 2010 – 2011

ÚSPĚŠNÁ SPOLEČENSKÁ AKCE
29. ledna proběhl ples Mateřské školy Čepí a to opravdu s hojnou účastí, dobrou
hudbou, zábavnými soutěţemi a bohatou tombolou. Naše obec se rozrůstá o mladé rodiny
s dětmi a ohlas na naši školku je velice kladný jak u nás, tak i v okolních vesnicích. Milé bylo
poděkování pana Drábka z Třebosic personálu školy. Cítím potřebu ocenit práci, která za
organizací takovéto akce stojí od úklidu, výzdoby sálu, přípravu originálního programu,
zábavných soutěţí pro dospělé, aţ po vystoupení na plese samotném a úklidu sálu den po
akci. Není také jednoduché udělat zasedací pořádek tak, aby byli všichni spokojeni. K tanci a
poslechu hrála skupina Evergreeen. Vynikající guláš pro kapelu uvařila kuchařka mateřské
školy paní Marta Francová.
Kolektiv mateřské školy tímto děkuje všem sponzorům za krásné dary nebo finanční
podporu:
Autodoprava Libor Matějka, MUDr. Marie Morávková, EXCALIBUR ARMY, BOCO
PARDUBICE Machines, PROFI-kompresory, Zahradnictví Dubany, LABETA Dřenice,
Obecní úřady Čepí a Jezbořice, Jan a Richard Pithartovi, Pedikúra „SAŠA“, Pohorelec
Jan – OVZ, Kadeřnictví Klára Elichová, Masáţe Jana Jiroušková, Smíšené zboţí Vlasta
Linhartová, Miroslava Pleskotová, Jatka Licomělice, Karel Škopek, PNEUSERVIS - J.
P. D. GROUP, Elektro Macháček Chotěnice, Edita a Jiří Pekárkovi, Autobusová
doprava DUBA, MARO Pardubice, Jindřiška Festová, Salon de Iréne Jezbořice,
kolektiv MŠ Čepí, EXVER FOOD Staré Ţdánice, pan Černý Dubany, Mariášníci Čepí,
Ing. Karel Dvořák, Lucie Pohorelcová, MVDr. Zuzana Dvořáková.
Bylo by hezké, kdyby bylo takových akcí během roku v Čepí více, vţdyť se zde učíme
tančit, tak ať máme, i kde trénovat!
Alexandra Klímová

ZRAKOVÝ SCREENING V MŠ ČEPÍ
Čepské děti se v březnu zúčastnily zrakového screeningu nazvaného „Mít oči
k vidění“.
Zrak
patří
k nejcennějším
smyslovým
orgánům,
zprostředkovává nám 70 - 90% informací. Systém vývoje vidění má
svá kritická období a z větší části je ukončen ve 3 letech věku dítěte.
Dále se jiţ jen upevňuje asi do 6- 8 let. Později můţeme ovlivnit vývoj
vidění jen velmi málo nebo vůbec ne. Včasné odhalení některé
z příčin poruch vývoje vidění tedy dává naději na správnou a hlavně
účinnou léčbu. Předchází se tak nejen nevratnému poškození zraku,
ale i negativnímu dopadu zrakového handicapu na osobnost dítěte i
jeho budoucí ţivot.
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Unikátní projekt preventivního vyšetření zraku předškolních dětí se v Pardubicích
rozběhl v říjnu 2009. Jeho ideou je, aby kaţdé dítě do věku pěti let prošlo zrakovým
screeningem. Na základě výsledku jsou pak děti případně doporučeny na další podrobnější
vyšetření u očního lékaře.
Děti dostanou do zdravotního průkazu červené nebo zelené razítko, pediatr má tedy
k dispozici informaci, zda dítě kontrolou prošlo a v jakém stavu jeho zrak je.
Screeningové vyšetření je prováděno přístrojem
Plusoptix S08, vyšetření je rychlé a bezbolestné a lze
vyšetřit děti jiţ od 6 měsíců věku. Jeho konstrukce a
funkce je podobná videokameře. Přístroj má doprovodné
světelné a zvukové efekty, které na krátkou dobu upoutají
pozornost dítěte a je moţné zrak prověřit.
Statistiky uvádějí procentuální výši zrakových vad u
předškolních dětí kolem 11- 12%. Z celkového počtu
vyšetřených dětí u nás v Čepí obdrţela varovné červené
razítko cca jedna čtvrtina. Nezbývá neţ doufat, ţe po
dovyšetření očním lékařem se potvrdí co nejméně případů
vad.
Od roku 2011 realizuje zrakový screening
občanské sdruţení PROZRAK. Měření v naší mateřské
škole provedly velmi sympatické a trpělivé dámy- Mgr.
Dagmar Doleţalová a Mgr. Zuzana Vanclová.
V případě, ţe Vaše dítě neprošlo screeningem a
měli byste o něj zájem, je moţné se objednat telefonicky
na číslech 466 614 645 a 777 656 037 vţdy v pondělí od
17 do 19 hodin.
Na základě informačního letáku ke screeningu provedla výtah Mgr. Jaroslava
Chocherčáková.
Mateřská škola Čepí děkuje paní Mgr. Jaroslavě Chocherčákové za upečené perníčky
k svátku Sv. Valentýna a paní Kateřině Stubbs za čokoládovou velikonoční nadílku pro děti.

8. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
JARNÍ ÚKLID
V měsíci březnu jsme celí naţhaveni začali vítat jaro úklidem v okolí domů, našich
zahrádek a obci Čepí.
V návaznosti na schůzi Výboru pro obecní správu
dne 3. 3. 2011 bylo koncem března provedeno
prořezání dřevin na obecní návsi, u pošty,
zahrádce obecního domu, kolem obecní nádrţe a
nátoku potoka, apod.
Pan Jaroslav Frank spolu s mladými hasiči
(Patrik Macháček, Adam Komberec a Lukáš
Horáček) sesbírali plastové potrubí od skládky
bioodpadu v pátek 11. března.
Den na to se konal jarní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Obec Čepí za
velkoobjemový odpad zaplatila SOP Přelouč Kč 8 620,-- a za nebezpečný Kč 8 100,--.
Pomoc a dozor při sběru vykonávali členové SDH Čepí (Jaroslav Brůna, Milan
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Chocherčák, Miroslav Koudela, Gabriela Dvořáková, Lucie Pohorelcová, Jan
Pohorelec st.), kteří se také postarali o odvoz přebytečných věcí ze skladu u sálu obecního
domu a sesbírání odpadků (plastových lahví, plechovek, kelímků, kbelíků, papírů, krabiček
od cigaret, oblečení, pneumatik a duší, skleněných lahví, apod) z okolí komunikace III. třídy u
průmyslové zóny.
Pan Josef Machatý shrabal obecní trávníky, do roviny srovnal obecní ţivé ploty, vyřezal
nálety, upravil trávník před průmyslovou zónou a vysekal starý plevel v průmyslové zóně.
Ve čtvrtek 31. 3. sesbíraly mladé hasičky (Verča Rybová a Gábina Dvořáková) několik
pytlů plastového odpadu z obecních pozemků v průmyslové zóně.
V pátek 1. dubna umyla okna v sále obecního domu a u provizorních nástěnek paní Mgr.
Jaroslava Chocherčáková a mladí sokolové sesbírali odpadky a větve na dětském hřišti.
Za starost o břehy a tok potoku přes obecní náves patří poděkování panu Ing. Romanu
Vančurovi a Vladimíru Kombercovi.
Poděkování také patří paní Marii Kombercové a Vladimíru Kombercovi, kteří 9. 4. upravili
povrch trávníků na obecní návsi, odvozili kamení a pečlivě srovnali terén.
Lucie Pohorelcová

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZ SKLÁDKY
Ţádáme o občany o upozornění na vetřelce z okolí, kteří si neváhají přijet vysypat
odpad k nám do Čepí. Prosím, opište si SPZ u jejich vozu. Budeme jejich vandalismus
řešit s Policií ČR.

HLÁŠENÍ OBECNÍM ROZHLASEM
Chcete-li zahrát písničku na přání, kulturní, sportovní, dobrou či smutnou
zprávu, obraťte se na paní starostku MVDr. Dvořákovou (t: 602 186 182),
v zastoupení místostarostku L. Pohorelcovou (t: 724 186 279).

VÝZVA
Řidiči, neparkujte své automobily na chodnících!
Kromě toho, ţe Vaše auta překáţejí chodcům a maminkám s
kočárky, brání také úklidu chodníků.

UPOZORNĚNÍ
Občané, upozorňujeme Vás na ztráty plastových popelnic
v obci. Zajistěte si, prosím, jejich včasný úklid.
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9. OBECNÍ KNIHOVNA
Váţení čtenáři,
navštivte místní Obecní knihovnu a půjčte si čtení na dovolenou. Na své
si přijdou jak děti tak i dospělí. Z Krajské knihovny jsme obdrţeli opět
nové knihy - budu jmenovat například: Velká kníţka pro malé,
Tajemství sedmého syna, Co v učebnicích nebývá, Ţivot s dírou na
patě, Léčky a pasti, Letničky a dvouletky, Kuchařka úplně pro
kaţdého.
Ráda bych se zmínila o knize, která určitě zaujme ţeny a dívky, které si vzpomenou na film
Hříšný tanec s Patrikem Swayzem. V knihovně je k dispozici jeho kniha „Ţil jsem skvělý
ţivot", která nás provede jeho kariérou a odhalí jeho soukromý ţivot. Jeho úvodní slova v
této knize stojí za zamyšlení: „Je velmi těţké soudit vlastní ţivot a stanovit, zda jste na tomto
světě zanechali stopu nebo ne.“
Těší se na Vás Jindřiška Festová, knihovnice

10. SPOLKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČEPÍ
Na Výroční schůzi 15. 1. 2011 byla předána
medaile za podporu SDH Čepí paní starostce
MVDr. Zuzaně Dvořákové a veliteli JSDH a
SDH Čepí panu Jaroslavu Brůnovi a
Drahoslavu Souškovi. Čestná uznání za
činnost pro SDH Čepí paní Miroslavě
Pleskotové a Lucii Pohorelcové.

MEMORIÁL VÁCLAVA KAVÁLKA – 12. 2. 2011
SDH Čepí ve spolupráci s Obcí Čepí uspořádali jiţ 5. ročník Memoriálu Václava Kaválka turnaje ve stolním tenisu - neregistrovaných rekreačních hráčů. Celkem se utkalo 24
sportovců, z toho 2 ţeny z Čepí - Gabriela Dvořáková a Lucie Brůnová. Výsledky
osmifinále: 1. Miroslav Dusbaba, 2. Jiří Číţek, 3. Jan Kachlík, 4. Stanislav Poskočil, 5.
Roman Říha, 6. Tomáš Rajman, 7. Zdeněk Veselý, 8. Vladimír Ryba. Slavnostního
přivítání se zúčastnil Václav Kaválek a předávání cen Ladislav Kaválek.

SDH Čepí děkuje sponzorům: Obec Čepí, MORAVIA CHEM, SK Starý Mateřov, Vlasta
Linhartová, Jaroslav Brůna, Milan Chocherčák, Jan Kaválek.
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KURZ 1. POMOCI - 20. 2. 2011
Školení bylo určeno dětem, mládeţi i dospělým. Jak
zachránit svůj ţivot či našich blízkých nám přijel teoreticky i
prakticky oţivit profesionální záchranář Roman Mette.
Akce se zúčastnili i mladí hasiči z okrsku č. 3.
GRATULACE K JUBILEU PANU FRANTIŠKU ČÍŢKOVI

POŢÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2011

Děti z naší obce se i letos zapojily do celorepublikové soutěţe POŢÁRNÍ OCHRANA OČIMA
DĚTÍ 2011, organizované Sdruţením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěţí se v šesti
kategoriích od dětí mateřských škol aţ po mládeţ středních škol v grafické či literární části
na téma: poznatky z příčin poţárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při
manipulaci s ohněm, hořlavinami, nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, hořlavými
látkami, zábavnou pyrotechnikou, pomoc hasičů při poţárech, haváriích, nehodách,
ţivelných pohromách, ochraně ţivotního prostředí, záţitky ze zájmové činnosti - týkající se
hasičů (školení 1. pomoci, závody, apod.). Drţme palce dětem z Mateřské školy a TJ Sokol
Čepí: Valentýnka Pekárková, Danielka Jelínková, Laurinka Pohorelcová, Michalka
Šelembová, Anička Chocherčáková, Terezka Michková, Aneţka Hlavatá, Šimon
Ritschel, Daniel Drábek, Pepík Matějka a Fredík Černík.
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ROZHOVOR S VERONIKOU RYBOVOU, ČLENKOU SDH ČEPÍ
Co Tě, Verčo, vloni motivovalo jít do hasičů?
Nechaly jsme se s holkama strhnout euforií běhat za hasiče Čepí.
Jaký máš pocity z loňské sezóny, kde se Ti nejvíce líbilo?
Nejvíce se mi líbilo samozřejmě na závodech v Čepí.

Jsem ráda, ţe se dobře umisťujeme.

Co jsi vloni běhala a co budeš trénovat letos?
Začínala jsem jako „levý útok“. Letos budu v útoku pokračovat a při hostování za SDH
Dubany jsem na koši (vhození sacího koše do poţární kádě).
Začátkem roku jste absolvovaly s Gabrielou Dvořákovou dvoudenní školení
mládeţe v Horním Jelení. Na co jste teď proškoleny?
Obhájily jsme tzv. základ vedoucího (instruktor mládeţe). Aţ nám bude 18, můţeme se stát
samostatným vedoucím mládeţe.
Byly testy těţké?
Ne, jednoduché! Stačilo pečlivě poslouchat a dávat pozor na přednáškách a testy se pak
daly zvládnout.
Chceš letos pomáhat při tréninkách mladých hasičů?
Ano, uţ se na to těším.
Nevadí Ti, ţe jsou hasiči zapojováni do brigád pro obec? Zabere to volný čas a
je to práce zadarmo…
Naopak! Baví mě to, ráda dělám něco pro naši obec.
Chtěla bys něco vzkázat mládeţi v Čepí?
Ţe by stálo za to zkusit „hasiče“ a proţít ty pěkné chvíle. Za tu srandu a záţitky to přeci stojí!
Lucie Pohorelcová

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Váţené děti, váţení rodiče, novou sezónu 2011 chceme zahájit i tréninky dětí. Hlásit se
mohou děti od 6 a mládeţ do 15 let. Kontaktní osobou je pan Milan Chocherčák, starosta
SDH Čepí. Telefon: 604 486 151.
Pravidelné tréninky dětí začaly v neděli od 24. 4. od 17 hodin pod vedením Ing. Veroniky
Tesařové z Jezbořic. Muţi a ţeny trénují také kaţdou neděli od 24. 4. od 14 hodin.

TRÉNINKY STOLNÍHO TENISU
Chlapci, dívky, ţeny a muţi, přijďte 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. Upozorňujeme na dodrţování sportovního chování a
pořádku! Zmačkané míčky, obaly od pamlsků vyhazujte do koše v sále!!!
Kontaktní osobou je pan Milan Chocherčák, tel: 604 486 151.

POZVÁNKA – ČEPSKÝ TUNEL
Zveme Vás na závody v poţárním útoku ČEPSKÝ TUNEL 2011,
které se uskuteční v sobotu 14. května na hřišti u koupaliště.
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PLÁN ZÁVODŮ 2011
SDH Třebosice

7. 5.

Otvírání studánek

SDH Čepí

14. 5.

Čepský TUNEL

SDH St. Mateřov

15. 5.

PU a štafeta CTIF

SDH St. Jesenčany

28. 5.

Memoriál B. Hrachoviny

SDH St. Jesenčany

28. 5.

O Pohár starosty

SDH Třebosice

4. 6.

O Pohár starosty

SDH Blato

18. 6.

Blatenská Steepleachace

SDH Dubany

25. 6.

Dubanský most

SDH Dubany

25. 6.

Okrsková soutěţ

SDH Ostřešany

2.7.

130. výročí SDH

SDH Jezbořice

6. 8.

O Pohár starosty

SDH St. Mateřov

10. 9.

Mateřovský memoriál

SDH St. Jesenčany

17. 9.

Závody - děti

SDH Jezbořice

září / říjen

Branný závod - děti

SDH Třebosice

24. 9.

Zavírání studánek

SDH Čepí

22. 10.

Čepí - dálková doprava vody

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČEPÍ
Schůzky Sokola jsou pravidelně kaţdý pátek od 16:30 v sále obecního domu nebo na
dětském hřišti, podle počasí. Sledujte také nástěnku v okně obecního domu.
Petra Černíková

TANEČNÍ KURZ
Celkem 14 párů z Čepí, St. Mateřova, Třebosic a Pardubic absolvovalo 10 dvouhodinových
lekcí společenského tance od 7. ledna v sále obecního domu pod dohledem tanečního
mistra pana Aleše Nováka z taneční školy BESTA Chrudim. Tanečníci přestáli i probíhající
rekonstrukci jeviště. Tímto děkujeme obecnímu úřadu a firmám, které se na rekonstrukci
podílely, za perfektní koordinaci prací. Další kurz tanečních bude moţný od října (neděle)
nebo od ledna (pátky). Zájemci, hlaste se sl. Pohorelcové.

Lucie Pohorelcová
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VÝLET DO OBORY ZA DAŇKY
Děti z TJ Sokol Čepí, které
se na podzim minulého roku
zúčastnily sběru kaštanů,
dostaly jedinečnou moţnost
jet na výlet do daňčí obory
ve Starých Čívicích a
osobně
tak
zvířátkům
dobrůtky předat. Oborou
nás provedl a poutavý
výklad provedl sám majitel
obory pan Horák.
Daňčí obora Staré
Čívice
byla
postupně
obnovována od r. 1992 na
základech obory z 20. let
minulého století, která zanikla po druhé světové válce. Tehdy se v ní choval muflon.
Většinu z celkové plochy 50 ha zaujímají lesní pozemky (44,5 ha), na nichţ převládají
listnáče (78 %) zastoupené dubem, olší, lípou a
topolem nad jehličnany (smrk, borovice). Obora má
velmi dobrou přirozenou úţivnost. Drţitel a současně
uţivatel obory Jiří Horák do ní vypustil prvního daňka a
dvě daněly, pocházející z obory Březka, v r. 1998. V
dalších letech přivezl na osvěţení krve zvěř ze
Sedmihorek, Dětřichova a Úherčic. Pro oboru je
stanovený normovaný stav 60 kusů daňčí zvěře. Dosud
nejsilnější daněk byl uloven v r. 2005.
Samotné krasavce jsme nakonec spatřili hlavně
díky aktivitě dvou největších divochů, kteří neustále
unikali naší ucelené skupince a milé daňky nám vlastně
„nadehnali“. Ale i kdybychom je bývali neviděli, byl by
to úţasný záţitek.
Podle slov pana Horáka bude obora naše sluţby ještě pár let potřebovat, neţ
vyrostou nově vysazené kaštany, takţe na podzim se bude akce určitě opakovat!
Na základě informací pana Horáka a informací na www.myslivost.cz zapsala Mgr.
Jaroslava Chocherčáková.

SPOLEK ŢEN ČEPÍ
JARNÍ BAZÁREK 2011
Tradiční bazárek oblečení nabírá velkých
obrátek. Zdá se, ţe se nashromáţdí čím
dál více věcí od kojeneckého, dětského a
šatstva po dospělých. Roztříděná sbírka
putuje na Diakonii Broumov a Dětské
centrum Veská. Na účet Diakonie
Broumov byl převeden i finanční dar ve
výši Kč 850,--.
Děkujeme všem za příspěvky a těšíme se
nashledanou na podzim.
Lucie Pohorelcová
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ARANŢOVÁNÍ SUCHÝCH KVĚTIN
Spolek ţen tentokrát oslovil paní Jiřinu Zárubovou z Čepí, aby nám
předala bohaté zkušenosti aranţování suchých květin, a uspořádal akci
na pátek 15. 4. 2011 od 18:00 h v sále obecního domu. Dozvěděly
jsme se, jak správně k aranţím sušit květiny (afrikány, hortenzie,
různé traviny, slunečnice, růţe), bylinky (paţitku, česnek a cibuli,
tymián,
šalvěj,
rozmarýn, levanduli,
ţebříček,
atd.)
a obiloviny od jara aţ
na podzim, ţe se
sbírají v půlce květu,
suší
v průvanu a tmě, některé
druhy na síťovině, kde výhodně v okolí
nakupovat, jak provonět byt po celý rok, …
Svému koníčku se paní Zárubová věnuje
od svých 15ti let. Zastavte se na radu,
dozvíte se více, neţ očekáváte!
Lucie Pohorelcová

SPOLEK MARIÁŠNÍKŮ
Čepské mariášníky najdete v zápalu hry kaţdý pátek od 19 hod a kaţdou neděli od 17 hod
v salonku obecního domu.

Jana Suchá

VELKÝ TURNAJ 2011
Letos se jiţ XIX. ročník Velkého mariášového turnaje konal v sobotu 12. 3. 2011 v sále
Obecního domu Čepí. Turnaje se zúčastnilo celkem 52 hráčů z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Za nejlepšího hráče byl vyhlášen pan Antoš Pavel z Čivic, který si za 1. místo
odvezl barevný televizor. Na 2. místě se umístil pan Jirásek Miroslav z Načešic a jako
3. se umístil pan Nejedlo František z Čáslavi. Za reprezentaci Čepí se nejlépe umístil
Číţek Luděk a to na 11. místě a Soušek Drahoslav na 15. místě. Organizátoři turnaje
děkují sponzorům: BAUSET, MPS Čepí, BOCO Machines, Excalibur army, Dřevostavby
Praisler a syn, Autodoprava Libor Matějka Jezbořice, J.P.D. GROUP s. r. o.,
Autodoprava Josef Dušánek Vrdy, TOP CENTRUM, Obecní úřad Čepí, MORAVIA
GAMA INOX, p.Holeček Stanislav, p.Knespl Radko, p. Linhartová Vlasta, p. Suchá
Jana, Ing. Dvořák Karel, Richard & Jan Pithartovi, p.Číţek František, Pohorelcová
Lucie, SDH Čepí.
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11. PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2011
MĚSÍC

TERMÍN *)

POŘADATEL

Jarní bazárek oblečení

so 9. 4. (9 - 11 h)

Spolek ţen, TJ Sokol Čepí

Aranţování květin s paní Zárubovou

pá 15. 4. od 18 h

Spolek ţen Čepí

Velikonoční jarmark

so 16. 4. od 16 h

Spolek ţen Čepí

Pálení čarodějnic - průvod v
maskách s figurínami
- SOUTĚŢ O NEJ MASKU A
FIGURÍNU

30. 4. od 17 hod
od obec. domu

TJ Sokol + SDH Čepí

Pásmo ke Dni matek - KOLAUDACE
SÁLU. Určeno pro všechny věkové
generace! Loutkové představení,
lidovky s harmonikou, občerstvení, ...

so 7. 5. od 15:00

Obec Čepí, MŠ, TJ Sokol

ČEPSKÝ TUNEL 2011

14. 5.

SDH Čepí

Skibobisti, disko pro děti, zábava
s Jásalkou, imitátor Václav Faltus,
ohňostroj

pá 3. 6. od 17

Obec Čepí, J.P.D. Group

Dětský den v areálu Mateřské školy
s bavičem Hruškou

ne 5. 6. od 15 hod

TJ Sokol + Obec Čepí

Duben

Květen

Červen

Tenisový turnaj 2011 – čtyřhry

TJ Sokol + Obec Čepí

Červenec - srpen
Táboření pro děti na koupališti

TJ Sokol + Obec Čepí

Srpen
Posvícenský nohejbalový turnaj

Obec Čepí

Posvícenská zábava

Obec Čepí

Posvícenská mše u kapličky

Spolek ţen Čepí

Mariášový turnaj pro zvané

Mariášový klub Čepí

Září
Tenisový turnaj 2011 - singly

TJ Sokol + Obec Čepí

Vítání občánků

Obec Čepí

Akce pro seniory

Obec Čepí

Říjen
Keramika
Podzimní bazárek oblečení
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Listopad
Helloweenský karneval pro děti

pá 4. 11.

TJ Sokol

Lampionový průvod

TJ Sokol

Vázání Adventních věnců

Spolek ţen Čepí

Prosinec
Mikulášská nadílka

5. 12.

TJ Sokol + Obec Čepí

Čepský vánoční jarmark

Spolek ţen Čepí

Vánoční zpívání s rozsvěcením stromu

TJ Sokol + Obec Čepí

12. CÍRKEVNÍ AKCE

SETKÁVÁNÍ V ČEPÍ
Chceme touto cestou poděkovat panu Antonínu Sokolovi, který jezdí pravidelně od
roku 1992 jednou za 14 dní k nám na vesnici do Čepí. Pan Antonín také sváţí nemocné sestry
z okolních vesnic, které do kostela jiţ nemohou. Schází se nás kolem deseti věřících. A tak
nás zpovídá, slouţí mši svatou; poté máme biblickou hodinku a zbude čas i na dotazy a
popovídání si. Z tohoto krouţku jiţ čtyři z nás odešli k Pánu Bohu. Těm p. Antonín poslouţil
několikrát pomazáním nemocných. Toto společenství je pro nás velkým povzbuzením a
růstem ve víře. Díky tomu pět z nás přijalo svátost biřmování v Heřmanově Městci, a to ve
věku od 55 do 68 let. Z této skupinky před třemi lety vznikla i modlitba matek. Scházíme se
kaţdý týden a zúčastnili jsme se i celostátního setkání matek v Brně. Někteří z nás jezdí na
první soboty do Koclířova, velmi často i na exercicie do různých míst, mimo jiné i na
ignaciánské exercicie do Českého Těšína. Často vyuţíváme některých akcí pořádaných
biskupstvím v Hradci Králové. Líbí se nám Katolické charismatické konference, kam jezdíme
od roku 2003. Rádi u nás také s láskou vídáme paní Sokolovou, které velice rádi
nasloucháme. Dva z nás začali docházet jako skoro nevěřící a uţ jsou oba biřmováni. Také
nás jiţ před časem několikrát navštívil P. Václav Jakubec a nyní i jeho nástupce P. Hroznata
Adamec a také P. Pavel Hájek. Proto jsme P. Antonínovi Sokolovi velice vděčni za to, ţe se
obětuje a i k nám na vesnici jezdí a tak rozšiřuje evangelizaci tam, kde je to také mnoho
potřeba. Vyprošujeme jemu i celé jeho rodině mnoho zdraví, hodně síly duchovní i tělesné,
Boţí poţehnání a ochranu Panny Marie.
Vděční věřící z třebosické a jezbořické farnosti

TŘEBOSICE – KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŢE
Římskokatolická farnost Třebosice patří do královéhradecké diecéze, konkrétně do
pardubického vikariátu. V kostele jsou pravidelné bohosluţby kaţdou neděli od 7:30 hod.
Pravidelná výuka náboţenství se nyní organizuje spolu s mikulovickou farností ve škole
v Mikulovicích kaţdou středu od 15:30 hod.
KONTAKT: Okrskový vikariát Pardubice Mgr. Antonín Forbelský.
JEZBOŘICE - KOSTEL SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
Nedělní mše jsou první a třetí neděli v měsíci vţdy od 11:00 hod.
KONTAKT: Farnost Heřmanův Městec, děkan Josef Smola vede duchovní správu farnosti.
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13. RECEPT
JARNÍ (NEJEN) VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
Ingredience na 4 porce:
500 g vepřové plece
250 g uzeného masa (nejlépe
uzený bůček)
5 vajec
1 chlebíčková veka
1/4 l mléka
1 svazek petrţelky, nasekané
kopřivy nebo další nasekané jarní bylinky,
sůl, pepř a máslo.
Postup:
Veku rozkrájíme na kostičky, zalijeme
mlékem, v němţ jsme rozšlehali ţloutky a
necháme rozleţet. Vepřové maso uvaříme,
zvlášť uvaříme i uzené a po vychladnutí je
nakrájíme nadrobno. Rovněţ bylinky
nasekáme, kopřivy před přípravou spaříme
horkou vodou.

Kostičky veky, maso i bylinky smícháme,
mírně osolíme a opepříme. Bílky ušleháme
na tuhý sníh a vmícháme do směsi. Pekáč
silně vymastíme máslem, nádivku do něho
rozloţíme a urovnáme, povrch pokapeme
ještě máslem a upečeme v předehřáté
troubě dozlatova.
Podáváme teplé i studené s jarním
salátem. Vývar z masa pouţijeme na
polévku.
Jak lze kopřivami hubit škůdce a hmyz
na zahradě?
Do větší nádoby dáme na delší dobu
vylouhovat kopřivy (čím déle tím lépe) a
vodou pak zaléváme všechny rostliny.
Ţádní červíčci nenapadnou ani mrkve.

14. ROZHOVOR

JAKÉ JE BÝT NOVÝM OBYVATELEM OBCE ČEPÍ?
Dnes se vám představuje nová členka redakční rady a výboru pro sport a kulturu
Bc. Růţena Placková.
Váţení,
zajímám se o kulturu a o kulturní dění vůbec, po letech se vracím k tvoření z hlíny. Někteří jste
si vyzkoušeli v loňském roce trochu zatvořit a díky laskavosti paní Jindřišky Soukupové se nám
podařilo vypálit Vaše výtvory a doufám, ţe se s nimi těšíte. Ke zpoţdění v předání došlo v
důsledku rekonstrukce dílny a jak všichni víme, na malé zakázky se těţko hledá firma, takţe
práce byly prováděny svépomocí a pálit se v peci mohlo aţ později.
Zkouším i jiné výtvarné techniky a to s menším či větším úspěchem. Velkým relaxem je
práce na zahradě, odměnou jsou mi rozkvetlé keříky a kdyţ se mi zadaří vypěstovat nějakou tu
zeleninu, tak jsem v sedmém nebi.
Mým celoţivotním koníčkem je turistika. Jsem členem Klubu českých turistů Slovan a
Klubu přátel Pardubicka, o kterém bych se zde ráda trochu rozepsala.
Klub přátel Pardubicka sídlí v prostorách Evropského spolkového domu. Kancelář klubu je
otevřena kaţdé úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Přes letní prázdniny bývá
kancelář uzavřena.
Klubový časopis Zprávy Klubu přátel Pardubicka vychází šestkrát ročně a informuje o
historických zajímavostech, vzpomínkách pamětníků, o osobnostech regionální historie, ale
zveřejňuje také zajímavé vlastivědné články z okolí Pardubic včetně materiálů o přírodě či
rozvoji regionu. Obec Čepí je také členem a jednotlivé výtisky Zpráv jsou k přečtení v obecní
knihovně. Kromě toho vydává Klub přátel Pardubicka edici broţur AB - Zet Pardubicka. Ty
jsou zaměřeny na konkrétní zajímavá témata. Z téměř padesáti broţur, které dodnes vyšly, a
které jsou k zakoupení v Kanceláři Klubu přátel Pardubicka, jmenujme například broţuru
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věnovanou Zelené Bráně, válečné nemocnici Karanténa, hotelu Veselka či pardubickému
perníku. Lze zakoupit v kanceláři i prostřednictvím e-shopu.
Klub přátel Pardubicka pořádá pravidelné besedy z cyklu Hovory o Pardubicku, které se
věnují nejen zajímavým historickým tématům, ale také současným aktuálním problémům města.
Klub přátel Pardubicka pořádá také kaţdý týden v neděli po celý rok turistické vycházky do
blízkého či vzdáleného okolí města, kaţdý měsíc se konají také třetí sobotu v měsíci od 14,00
hodin pravidelné přírodovědné vycházky.
Na internetových stránkách Klubu přátel Pardubicka naleznou zájemci zajímavosti z
historie, podstatnou část obsahu Zpráv Klubu přátel Pardubicka, aktuální přehled akcí
pořádaných KPP nebo informace o sešitech AB - Zet Pardubicka.
K tomu je nutno dodat, ţe Klub přátel Pardubicka disponuje také knihovnou regionální
literatury a můţe se pochlubit také svou praţskou pobočkou, která sdruţuje praţské členy
KPP.
Členský příspěvek 200 Kč ročně zahrnuje předplatné za klubový vlastivědný časopis
Zprávy klubu přátel Pardubicka.
Chcete se dozvědět bliţší informace o plánovaných akcích, chcete si zakoupit nějaký
zajímavý sešit AB-Zet? Navštivte stránky: www.kpp.iipardubice.cz, nebo nám napište:
kpp.pardubice@seznam.cz, můţete sledovat přehled akcí na vývěskách klubu před hlavním
nádraţím a na hlavní poště v Pardubicích na Třídě Míru. V případě zájmu mohou být akce
uváděny na vývěsce Spolku ţen Čepí.

Před
několika
lety
jsem
propadla
kouzlu fotografie a tak
při svých cestách fotím
vše, co se mi zdá
zajímavé. Začala jsem si
fotit zajímavosti tady v
Čepí a okolí. To ţe si
vybírám
zajímavé
objekty na fotografování,
se můţete přesvědčit
sami. Hodně pohody
nám všem přejí Vojtíšek,
Kryštůfek, Klárinka a
Emička
se
svými
mamkami.

Co říci na závěr, ţe jsem tady spokojená, ţe se mi v obci líbí, ţe jsem ráda, ţe sem
zajíţdí linka MHD, ţe mám hodné sousedy, … Ale přeci jenom je něco, co by mi udělalo radost
- kdyby se povedla pěší stezka z Čepí do Duban. A kdyby se někdy povedla s pomocí Duban
propojit aţ do Mateřova, to by nemělo chybu. Cesta do zahradnictví je někdy dost nepříjemná a
přitom tam mají takových krásných věcí.
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15. REDAKČNÍ RADA
Vaše nápady, zlepšováky, fotografie z akcí či obce, náměty pro další čísla můţete 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. a nová členka Bc. Růţena Placková.

VYHLAŠUJEME FOTOSOUTĚŢ

Protoţe máme v Čepí spoustu šikovných fotografů,
vyhlašujeme PRVNÍ FOTOSOUTĚŢ O NEJHEZČÍ ZÁBĚR Z NAŠÍ OBCE!
Fotografie by měly vypovídat o atmosféře, náladě, historii a současnosti.
Svoje NEJLEPŠÍ OBRÁZKY zasílejte do 2. září 2011 na email redakce@cepi.cz.
Redakční rada uspořádá výstavu těch „nej“ na podzim a nejlepšímu fotografovi
věnuje 2 vstupenky na kulturní představení v hodnotě Kč 1 000,--.

V barvě si obecní noviny můţete prohlédnout pod www.cepi.cz – záloţka Obecní noviny.
Další vydání novin plánujeme na přelomu září a října. A o čem si přečtete příště?
Informace z obecních zastupitelstev,
dění v obci,
jak se v Čepí ţije mladým rodinám,
výsledky ze soutěţí,
plán dalších akcí,
inzerce,
apod.
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16. PO UZÁVĚRCE
ČEPSKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK
Jiţ druhý, tentokrát velikonoční
jarmark se uskutečnil v sobotu 16.
dubna 2011 v zahrádce Obecního
domu Čepí. Přesvědčila jsem se, ţe
úroveň nabídky roste a ţe je za co
utrácet! Na páteční přednášku
navázala paní Jiřina Zárubová
s vnoučkem
Románkem
se
sortimentem suchých květin a
kosmetiky, originální biţuterii a
velikonoční
ozdoby
z korálků
představila Bc. Kamila Veselá,
pestré obrázky tvořené ubrouskovou

technikou a drobné keramické výrobky předvedla Bc.
Růţena Placková, Mgr. Jaroslava Chocherčáková
představila svůj velikonočně laděný repertoár zdobených
medových perníčků, tradiční „hořicko-čepské“ trubičky
nabízela paní Jindřiška Festová, Martina Kostková
nabízela pohádky, filmy a počítačové hry na DVD a CD,
výrobky z mozaiky, papírenské zboţí nabízela paní Edita
Pekárková a v neposlední řadě svoji domácí biţuterii a
kosmetiku Dedra představila jedna ze zakladatelek jarmarků
paní Pavla Šelembová. Svoje výrobky a sluţby nabízely
šikovné ţeny z Čepí. Ve fotogalerii na www.cepi.cz lze
shlédnout více snímků.

Lucie Pohorelcová
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ZO – 26. března 2011

Přítomno: 7 zastupitelů

18:00 – 20:45

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o úvěru č. 10454/11/LCD mezi ČS, a.s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, a obcí Čepí, IČ 00273457, 533 32 Čepí 79, a pověřilo starostku obce
MVDr. Z. Dvořákovou jejím podpisem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku na opravu uliční vpusti od firmy ŠTROSS –
protlaky s.r.o., IČ 287 77 603, Revoluční 1033, 534 01 Holice za cena včetně DPH 39 840 Kč a
pověřuje starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo odprodat benzínovou sekačku XS 50MH/CA484 za nabídnutou
cenu 650 Kč paní Růţeně Plackové, Čepí 108.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo odstranění 2 ks retardérů (2. a 3. ze směru od vjezdu do MK) a
zúţení přejíţdějící plochy 1. retardéru na počátku MK pro kola a dětské dopravní prostředky o
krajní díly.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici č. 2/2009 o schvalování
hospodářských
operací
a
oběhu
účetních
dokladů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na poţární techniku a věcné
prostředky poţární ochrany JSDH z rozpočtu Pk (mezi obcí Čepí, IČ 00273457, 533 32 Čepí 79, a
Pardubickým krajem, IČ 708 92 822, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice) a pověřilo starostku
obce MVDr. Z. Dvořákovou jejím podpisem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Hry bez hranic – Dřenice, 20. 8. 2011 od 9 hod
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zakoupení modulu Pokladna GORDIC za nabídnutou cenu 7 500
Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapůjčení domku u poţární nádrţe paní A. Klímové dne 16. 7.
2011 na oslavu narozenin manţela za podmínek uvedených v ţádosti – zajištění úklidu po akci,
odčerpání jímky WC a souhlas okolních obyvatel s akcí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo ţádost Ing. P. Dytrta o poskytnutí sálu na akci firmy J. P. D.
Group dne 3. 6. 2011. Sál bude vyuţit jako nekuřácký. Obec nenárokuje výběr vstupného a poplatek
za pronájem sálu. Obec zajistí úklid sálu po akci.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku na vymalování jeviště sálu Obecního domu
pana Vlastimila Šebka, IČ 110 61 561, Dubany 54, 530 02 Pardubice, ve výši 6 348 Kč, a pověřilo
starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Pochvala a poděkování SDH Čepí - brigáda 24. 4. 2011 – prořezání náletů na louce u poţární
nádrţe: manţelé Chocherčákovi st., manţelé Pleskotovi, J. Brůna, V. Komberec a mladí hasiči.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo ţádost SDH Čepí o zapůjčení obecních pozemků na závody
v poţárním útoku ČEPSKÝ TUNEL 2011 v termínu od 13. do 15. 5. vč. zajištění pořádku a průběţné
tréninky dorostu a dětí na obecních pozemcích u poţární nádrţe.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Schůzka výboru pro kulturu a sport – pondělí 2. května 2011 od 19 hod na obecním úřadě.
Schůzka kontrolního výboru – úterý 3. května 2011 od 17 hod na obecním úřadě. Zveme paní
Novotnou.
SÚS Pardubického kraje – ţádost zastupitelů o opravu komunikace III. třídy a nátěr mostku
v obci Čepí. Zastupitelé obce pověřili starostku MVDr. Z. Dvořákovou vyřízením ţádosti.
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