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Vážení spoluobčané,
těch pár letních dnů letos nám velmi rychle uteklo, děti jsou opět ve škole a začínáme
pomalu pomýšlet na Vánoce. Škoda, léto je fajn – dovolené, opalování a koupání, příjemně
teplé večery, letní šaty ... Tak zase příští rok.
Možná jste si všimli, že probíhají nějaké stavební úpravy v budově našeho obecního
úřadu. Po školce musíme dát do pořádku další stavbu, která je v majetku obce Čepí. Letos
probíhá 1. etapa oprav – v zubní ordinaci, kancelářích OÚ a na sociálním zařízení je
rozvedeno nové plynové ústřední topení, které nahradilo čtvery akumulační kamna a jeden
elektrický přímotop. Byla vyměněna stará dřevěná okna za plastová (zubní ordinace, pošta,
kanceláře, sociální zařízení). Ještě nás čeká výměna vchodových dveří a oprava sociálního
zařízení včetně nových obkladů a dlažby na chodbě.
Příští rok bychom měli pokračovat v opravě budovy OÚ zateplením střechy a
zateplením a novou fasádou obvodového zdiva. Očekáváme pomoc s financováním
z prostředků Pardubického kraje v rámci dotace z Programu obnovy venkova, tak jako letos.
Přes prázdniny jsme museli řešit problém v MŠ, kde nám nečekaně zvlhla vnitřní zeď.
Po konzultaci s odborníky jsme provedli sanaci zdiva (otlučení vlhkých omítek, zhotovení
nových sanačních omítek, malba, drobné elektromontážní práce), aby na začátku nového
školního roku byla MŠ pro děti připravená.
Musím zmínit ještě letošní nadstandardní úrodu obecní zeleně, počasí jí opravdu
přálo a pan Machatý často nevěděl, kde sekat dřív. Navíc se nám uprostřed léta rozbila
sekačka (a nejen nám - pobyt v opravně se trochu protáhl). Z těchto důvodů možná někde
někdy došlo ke skluzu v sekání, což takto dodatečně vysvětluji, a zároveň Vám děkujeme za
pochopení.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné podzimní počasí a co nejdelší babí léto.

Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
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1. INFO OBECNÍHO ÚŘADU
KOLAUDACE SÁLU A JEVIŠTĚ OBECNÍHO DOMU V ČEPÍ

V sobotu dne 7. 5. 2011 proběhla úspěšná kolaudace sálu a jeviště Obecního domu v
Čepí. Úvodní slovo pronesla starostka obce, paní MVDr. Zuzana Dvořáková. Poděkovala za
odvedenou práci firem ale i za úklid a závěrečnou úpravu před zahájením akce. Popřála
všem zúčastněným pěknou zábavu a vyslovila přání, aby byl sál vyuţíván v plné míře ke
spokojenosti všech občanů. Pozvala přítomné na další program, který připravil Výbor pro
kulturu a sport. Závěrem pozvala všechny na malé občerstvení, které bylo podáváno v reţii
obce u příleţitosti kolaudace, dík patří manţelům Knesplovým kteří pomáhali s jeho
přípravou.
Následovalo vydařené pásmo dětí z Mateřské školy ke Dni matek pod vedením paní
ředitelky Lenky Tesařové. Děti byly za svůj výkon odměněny malou sladkostí, přítomným
maminkám, babičkám a vůbec všem ţenám byly rozdávány překrásné perníčky, které
vyrobila pro tento účel Mgr. Jaroslava Chocherčáková. Všichni byli zároveň pozváni na
loutkové představení Divadélka Dráček. Byly přehrány dvě pohádky, děti zaujal zlobivý
kašpárek a doprovodná hudba. Bylo hezké se dívat, jak proţívají děj. Více lze nalézt na
www.cepi.cz, včetně bohaté fotodokumentace kterou zásobili svými snímky Mgr. Jaroslava
Chocherčáková a Bc. Růţena Placková. Věříme, ţe máte doma i další zdařilé fotografie.
Od sedmnácti hodin navazovala akce pro všechny, kteří mají rádi harmoniku.
Vystoupila paní harmonikářka v doprovodu pana Ryby.
Český rozhlas Pardubice pořídil z této akce reportáţ.
Věříme, ţe všichni, kdo přišli, byli spokojeni s průběhem akce a hlavně ohromeni z
nové podoby sálu i jeviště. Takţe díky všem. Dobrovolné vstupné bude pouţito na další akce
pro děti.
Bc. Růţena Placková

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

21. ročník – DUBEN

PRONÁJEM SÁLU
Obec Čepí nabízí k pronájmu sál a jeviště obecního domu. Prostor je variabilní, záleţí na
typu pořádané akce - semináře, školení, obchodní prezentace, firemní akce, výstavy,
taneční kurzy, plesy, školní srazy, svatební hostiny, sportovní turnaje (např. stolní
tenis, mariáš) soukromé oslavy, osobní či společenské události. Interiér je nekuřácký!
Kapacita sálu je zhruba 120 osob k sezení, rozloha je 129 m2. Podlahu tvoří parkety. Okna
sálu jsou opatřena horizontálními ţaluziemi pro zatemnění přes den. Barový pult je vybaven
k výčepu piva, lednicí a úloţným prostorem. Občerstvení lze zajistit ze sousedícího
pohostinství, vlastních či externích zdrojů. Nově zrekonstruované jeviště (2011)
s výbornou akustikou je vhodné pro divadelní představení, besídky apod. Rozloha jeviště je
50 m2. Podlaha je dřevěná. Osvětlení v osmi moţných kombinacích – bodová světla a
reflektory. Opona je mechanicky ovladatelná.
Další informace, podmínky pronájmu Vám rádi sdělíme písemně či telefonicky
(starosta@cepi.cz, tel: 602 186 182).
Lucie Pohorelcová

MHD LINKA Č. 24 + AKTUALIZACE JÍZDNÍCH ŘÁDŮ VEOLIA/OREDO
MHD linka č. 24 se neruší!!! Obec Čepí bude dále
na dopravu přispívat, jízdní řád zůstane tak, jak
je. Dojde jen k drobným minutovým úpravám,
věnujte tomu, prosím, zvýšenou pozornost. Jízdní
řád na http://www.dpmp.cz/
Veřejná doprava přes VEOLIA/OREDO transport
- nový jízdní řád stále připomínkuje, platit by měl
od neděle 11. 12. 2011. Obcí Čepí by mělo
nakonec projíţdět více spojů. Linky č. 606 a 711.
Více info na http://www.oredo.cz/cz/jizdnirady.html
Sledujte
také
http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/.
Budeme Vás včas informovat!
Lucie Pohorelcová

PŘÁNÍ KE DNI MATEK 2011

Druhou květnovou neděli přejeme našim drahým
maminkám. V obci Čepí se pro maminky organizuje
spousta akcí - besídka v Mateřské školce, pásmo písniček
a básniček v sále obecního domu a konečně pár písniček
a básniček v neděli po obědě z ampliónů obecního
rozhlasu. Foto naší malé hlasatelky Natálky Kňavové.

Lucie Pohorelcová
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SKIBOBISTI V ČEPÍ 2011
Jiţ druhé setkání s mistry Evropy ve
skibobu, taneční zábavu s Jásalkou
pro obec Čepí uspořádala místní firma
J.P.D. Group v pátek 3. června 2011.
Odpoledne začalo v 17 hodin setkáním
u PNEUSERVISu J. P. D. Group za
účasti reportérů Pardubického deníku
a Českého rozhlasu Pardubice a
testovacími jízdami místních dětí s
rodiči pod vedením pohledných bobistů
na pravém skibobu na kolečkách.
Večerní
program
byl
obohacen
vstupem imitátora Václava Faltuse a
nádherným půlnočním ohňostrojem. S
Jásalkou jsme jásali aţ do časného
rána v nově zrekonstruovaném sále Obecního domu Čepí a pochutnali
jsme si na výtečných klobáskách na grilu od pana Knespla.
Odkaz
na
rozhlasové
posvícení
o
Čepí:
http://www.rozhlas.cz/pardubice/posviceni/_zprava/cepi-na-pardubicku--906463

Lucie Pohorelcová
VÝSLEDKY ZE SOUTĚŢE – OBECNÍ ZNAK
Krásné odměny ve formě
keramického sluníčka a
Rumcajse
věnované
Bc. Růţenou Plackovou si
odnesla
děvčátka
–
Terezka Michková (5) a
Anička Chocherčáková (4).

Terezka Michková
Anička Chocherčáková

HRY BEZ HRANIC 2011
Letos jiţ 17. regionální HRY BEZ HRANIC pořádala obec
Dřenice dne 20. 8. 2011 ve sportovním areálu. 6
soutěţících z obce Čepí, především z řad mladých
dobrovolných hasičů, se utkalo v 5 soutěţích s Barchovem,
Dřenicemi, Jeníkovicemi, Dubany, Medlešicemi, Starými
Jesenčanami, Starým Mateřovem, Rozhovicemi a
Třebosicemi. Náš tým vybojoval krásné 4. místo. Příjemné
letní počasí, dobrá nálada na sportovišti a nakonec i
hodnotné ceny si odvezli všichni soutěţící. V roce 2012
budou
soutěţ
pořádat
Staré
Jesenčany.
Lucie Pohorelcová
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NOHEJBAL 2011
Tradiční posvícenský nohejbalový turnaj vyšel letos na sobotu 27. srpna. Za oblačného
počasí se na ranním nástupu sešlo celkem 12 týmů z Čepí a okolí. Pohodová atmosféra čiší
z fotografií níţe.

Konečné pořadí druţstev: 1. KUČERKA; 2. NORCI; 3. LABIŠTĚ; 4. BOGAS; 5.
ŠTĚPÁNEK; 6. ČÍŢEK; 7. MĚSTSKÁ POLICIE; 8. TOMPA; 9. POPOKATEPETL; 10.
RYPIDY; 11. MATONKA; 12. KAŠAKA
Organizátoři turnaje děkují sponzorům: Obec Čepí, MPS mostní a pozemní stavby,
Autoservis Hybeš, Produkční stanice Jezbořice, Miroslav Nadrchal, Rostislav Pleskot,
p. Linhartová, manţelé Knesplovi, Karel Škopek, Lucie Pohorelcová, Karel Dvořák,
Jana Suchá, Spolek mariášníků Čepí. Poděkování patří i panu Františku Čapskému za
bezplatné posekání přilehlé obecní louky v areálu sportoviště.
Lucie Pohorelcová

VÝLET PRO SENIORY NA JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI
V sobotu 10. 9.2011 uspořádal výbor pro
kulturu a sport zájezd do České Skalice na
Jiřinkové slavnosti. Program byl velmi pestrý,
navštívili jsme muzeum na maloskalické tvrzi,
kde jsme se dozvěděli mnohé o ţivotě a díle
Boţeny Němcové, dále textilní muzeum a
tradiční výstavu jiřinek. Zde si kaţdý
návštěvník mohl vybrat nejkrásnější jiřinku a

v anketě ji dát svůj hlas. Kdo si chtěl
odpočinout, mohl si posedět v příjemné
kavárně s domácími zákusky. Po dobrém
obědě jsme se byli podívat v Barunčině
škole a na závěr jsme shlédli vystoupení
folklórních souborů Barunka a Cindruška.
Počasí nám přálo a doufám, ţe všichni
účastníci zájezdu byli spokojeni jak
s programem, tak i s cílem naší cesty.
Jindřiška Festová
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ZÁPACH Z POLÍ
Na zápach fekálií z čerstvě pohnojených polí si stěţují mnozí obyvatelé vesnice. Zemědělci,
kteří i v parných dnech na strniště vyváţejí močůvku a kejdu na hnojení a zaorání mají
přesně stanovené termíny, které musí s ohledem na počasí stihnout. Po ţních se u nás
bohuţel tato situace opakuje rok co rok. Zemědělci sklidí obilí a okamţitě začnou na pole
vyváţet kejdu. Do půdy ji zapracují tzv. podmítkováním a hlubokou orbou. V letním období
se bohuţel s podobnými pachovými vjemy v zemědělství musí počítat. Není moţné udělat
v okolí obce nějaká ochranná pásma, protoţe vítr stejně zápach rozfouká. Provozovatel
reprodukční farmy prasnic a dochovny selat v Jezbořicích, P. S. Jezbořice, s. r. o. postupuje
dle zásad správné zemědělské praxe. V obci Jezbořice působí farma prasnic od 60. let
minulého století. Hnojivo se aplikuje na zemědělské pozemky, které jsou ve vlastnictví
provozovatele farmy. Hnojení můţe probíhat přibliţně 1 x za 2 roky. Zástupci firmy P. S.
Jezbořice nadále investují do tzv. zapravovací techniky. Tímto se omlouvají za
znepříjemnění pěkných letních večerů všem občanům Čepí.
ZPOPELŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ ŢIVOČIŠNÝCH TKÁNÍ ZVÍŘAT
Zvířecí „krematorium“ instalované v areálu chovu prasat v Jezbořicích budou slouţit ke
zpopelňování uhynulých prasat a lůţek z porodů pouze v areálu v Jezbořicích. Ke stavbě se
souhlasně vyjádřila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Česká inspekce
ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Krajský úřad Pardubického kraje a
Obec Jezbořice. Zařízení nebude posuzováno podle zákona o posuzování vlivů na ţivotní
prostředí. Při provozu bude prováděno pravidelné měření emisí středního zdroje znečištění
dle platných právních předpisů, prováděna pravidelná kontrola a údrţba zařízení.
Lucie Pohorelcová

2. INFORMACE ZE ZASTUPITELSTEV OBCE (ZO)
VŠECHNA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JSOU VEŘEJNÁ,
JÍT
TU
MP
ŮIŢTEETLESITVE
YV OBCE (ZO)
ORMACE ZE PZŘAIS
Pozvánky naleznete na úřední desce u Obecního úřadu Čepí a www.cepi.cz
Zápisy ze zasedání zastupitelstva na www.cepi.cz

28. 6. 2011 Schůze FINANČNÍHO VÝBORU – bylo projednáno: Změna rozpočtu č. 2 na r.
2011; Hospodaření MŠ za období 2010.
ZO - 28. června 2011

Přítomno: 6 zastupitelů

18:07 – 20:55

Finanční hospodaření příspěvkové organizace MŠ Čepí v r. 2010
Zastupitelstvo obce Čepí projednalo hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ
Čepí za r. 2010 a schválilo převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši Kč 6,77 do
rezervního fondu. Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje Zprávu z kontroly účetních dokladů MŠ
Čepí za r. 2010.
Oprava budovy OÚ
Stavební výbor – 23. 6. 2011: zateplení střechy přesuneme do další etapy oprav budovy
okna + vchodové dveře (hliníkové) nejsou v CN:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024, obchodní
zastoupení VEKRA, Nábř. Míru 2738, 530 02 Pardubice – 59 113 Kč s DPH
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Grand – Pol., s.r.o., Sladkovského 346, 530 02 Pardubice, IČ 277 02 715 – 42 035,58 Kč
s DPH
Radek Hendrych – Stavex Chrudim, K Májovu 1400, 537 01 Chrudim, IČ 145 14 800 –
53 797, 78 Kč s DPH + 8 900 bez DPH Kč úpravy (mříţe)
Vanderlaan s.r.o., U Rybníčků 1080,582 91 Světlá nad Sázavou – 60 884, 60 Kč s DPH
ÚT + plynovod:
Viktor Kaňka – Instalatérství, Dubany Radek Hendrych – Stavex Chrudim, K Májovu
1400, 537 01 Chrudim, IČ 145 14 800 – 252 922 Kč s DPH + 52 664 Kč s DPH
PROFI-kompresory, Čepí 22, 533 32 Čepí, IČ 252 61 142 – 250 200 Kč + 42 960 Kč s
DPH
Odřich Schejbal, 533 71 Dolní Roveň 73 – 225 581,81 Kč + 33 945,23 Kč s DPH
Sociální zařízení:
Vanderlaan s.r.o., U Rybníčků 1080,582 91 Světlá nad Sázavou – 55 652,40 Kč s DPH
Radek Hendrych – Stavex Chrudim, K Májovu 1400, 537 01 Chrudim, IČ 145 14 800 –
127 757 Kč s DPH
Jednání stavebního výboru 23. 6. 2011:
Vyţádány upravené CN – vedení plynu po zdech budovy OÚ:
Oldřich Schejbal, 533 71 Dolní Roveň 73 – 225 581,81 Kč + 20 187,75 Kč S DPH
PROFI-kompresory, Čepí 22, 533 32 Čepí, IČ 252 61 142 - 238 080 Kč + 30 600 Kč s
DPH
Viktor Kaňka – Instalatérství, Dubany
Radek Hendrych – Stavex Chrudim, K Májovu 1400, 537 01 Chrudim, IČ 145 14 800 252 922 Kč + 38 736 Kč s DPH
Vyţádány CN na vchodové dveře:
VEKRA, Nábř. Míru 2738, 530 02 Pardubice – plastové 27 038 Kč s DPH, hliníkové 43 438
Kč s DPH
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku na ÚT a plynovod firmu Viktor
Kaňka – Instalatérství, Dubany dle cenové nabídky za 240 885 vč. DPH a dále
schvaluje objednání plastových oken a hliníkových jednokřídlých dveří u firmy Grand
– Pol., s.r.o., Sladkovského 346, 530 02 Pardubice, IČ 277 02 715 a pověřilo starostku
obce MVDr. Z. Dvořákovou podpisem smluv o dílo. Poptáme firmu Viktor Kaňka –
Instalatérství, Dubany o vytvoření cenové nabídky na opravu sociálního zařízení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV č.
OŢPZ/11/41063 a č. OŢPZ/11/40919 mezi poskytovatelem Pardubickým krajem,
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822, a příjemcem obcí Čepí, 533 32
Čepí 79, IČ 00273457, a pověřilo starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou jejich podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
Regionální škola obnovy venkova (RŠOV) Čepí 2011:
19. 5. 2011 E - senior v praxi – funkční konzultační středisko univerzity 3. věku Srnojedy
2. 6. 2011
Příklady dobré praxe v obci a krajině – obec Krásné
15. 6. 2011 Funkce Senátu ČR, přínos pro obce
15. – 17. 9. 2011 Výjezdní pracovní seminář: obce, mikroregiony a MAS Karlovarského
kraje
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Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o dílo mezi firmou VN KONZULT, s.r.o., Za
Sokolovnou 744, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ 27493229, a obcí Čepí, 533 32 Čepí 79, IČ
00273457 a pověřilo starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou jejím podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o dílo mezi Ing. Vladimírem Neradílkem,
Nábřeţí Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 129 79 937 a obcí Čepí, 533 32 Čepí
79, IČ 00273457, a pověřilo starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou jejím podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
19:43 se dostavil Jiří Pekárek.
Nový územní plán (ÚP) obce Čepí
Neplatnost stávající územně plánovací dokumentace (ÚP) – dopis MmP/OHA ze dne 13.
5.2011. Do doby schválení nového ÚP bude stavební úřad vycházet z intravilánu obce, coţ
jsou údaje z katastru nemovitostí – zastavěné území obce k 1. 9. 1966.
Snaha o co nejrychlejší a nejpřímější postup obce při přípravě nového ÚP:
Vypuštění ploch označených Z6 (plocha výroby a skladování – zemědělská výroba) a Z4
(plocha bydlení v RD – venkovské) z návrhu ÚP.
Ţádost EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. (Jaroslav Strnad, Tyršova 816, 538 21 Slatiňany):
165/29, 165/30 v k. ú. Čepí o změnu na plochu určenou k výrobě, skladování, lehký průmysl.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo v návrhu ÚP obce Čepí zcela vypustit plochy
označené Z6 (plocha výroby a skladování – zemědělská výroba) a Z4 (plocha bydlení
v RD – venkovské) a schválit ţádost pana Jaroslava Strnada, Tyršova 816, 538 21
Slatiňany o zařazení pozemků 159/29 a 165/30 v k. ú. Čepí jako plochy výroby,
skladování, lehký průmysl.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdrţel se.
Smlouva o instalaci zařízení na provozování internetové bezdrátové sítě (jako další
poskytovatel sluţeb; Pozn.Red.)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o instalaci internetové sítě, umístění a
provozování zařízení pro příjem a vysílání bezdrátového internetu mezi obcí Čepí, 533
32 Čepí 79, a Radkem Hrstkou, RHNet.cz, IČ 684 77 121, 537 01 Chrudim, a pověřilo
starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou jejím podpisem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Ţádost o rozšíření kapacity MŠ nyní, o dodatečné přijetí do MŠ či jiná náprava
Ţadatelé Jan a Kateřina Pohorelcovi, Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pro školní rok 2011/2012 udělení výjimky Mateřské
škole Čepí, okres Pardubice, IČ: 75007720, navýšit kapacitu z 25 na 28 dětí. Toto
rozhodnutí je v souladu § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním,
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zvýšení
počtu dětí ve třídách MŠ není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany hygieny a zdraví.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Ţádost o sponzorský dar
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo sponzorský dar SK Rozhovice, 538 03 Heřmanův
Městec – na chod fotbalového oddílu ve výši Kč 2000,-Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
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Ţádost o umístění zpomalovacích pruhů
Příjezdová komunikace k bytovkám čp. 80, 81, 82, bezpečnost dětí, návrh umístit retardér na
p. p. č. 159/1 (P. Hrubý – souhlas s umístěním retardéru) a 158/14. Stavební výbor
nedoporučuje umístění retardérů – plánovaná výstavba RD, budování inţenýrských přípojek.
Ţádost o občasné uţívání obecního hřiště
Zaměstnanci firmy Excalibur Army, Čepí: 1 – 2x týdně na dobu cca 2 hod, nohejbal; klíč +
nohejbalovou síť půjčuje pan Frank.
Oznámení o výsledku výběru projektů
Úprava plochy u Obecního úřadu v Čepí (3. výzva dotací z MAS Ţeleznohorský region) –
projekt byl vybrán.
Diakonie Broumov
PhDr. Vítězslav Králík - poděkování za spolupráci a věcnou podporu (sbírky tzv. Bazárek).
5. Schůze KONTROLNÍHO VÝBORU – bylo projednáno: Kontrola zápisů ze zasedání
zastupitelstva obce, kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce; Namátková
kontrola vybraných dokladů; Kontrola pokladny; Plán kontrol / 2011.
ZO - 9. srpna 2011

Přítomno: 7 zastupitelů

18:09 – 21:00

Zřízení výboru pro Mateřskou školu
Hlasování: pro 6, proti 1 (MVDr. Zuzana Dvořáková), zdrţel se 0.
Náplň výboru: Podpořit progresivní / plynulou spolupráci mezi zřizovatelem Obcí Čepí a
Mateřskou školou Čepí, podporovat činnost Mateřské školy Čepí, popularizovat dobré
výsledky práce školy na veřejnosti a působit hlavně mezi rodiči dětí MŠ osvětovou
pedagogickou činností, společně plánovat a organizovat akce určené pro obec Čepí,
podílet se na tvorbě kritérií pro přijetí, zajistit dobrou informovanost rodičů a
veřejnosti na internetových stránkách obce, obecních novinách, apod.
Volba předsedy Výboru pro Mateřskou školu
Návrh č. 1: Lucie Pohorelcová
Zastupitelstvo obce Čepí zvolilo předsedou Výboru pro Mateřskou školu Čepí paní Lucii
Pohorelcovou bez nároku na odměnu za předsednictví výboru.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1 (Lucie Pohorelcová).
MŠ Čepí – kapacita počtu dětí, kapacita jídelny
Důvod opoţděného podání v ţádosti = nadměrný zájem ţádostí o přijetí (období
babyboomu/silných ročníků).
Zastupitelstvo obce Čepí odsouhlasilo podání ţádosti o zvýšení kapacity MŠ Čepí, okres
Pardubice, z 25 na 28 dětí, a zároveň o sníţení kapacity školní jídelny MŠ Čepí, okres
Pardubice, z 50 na 32 stravovaných s účinností od 1. 9. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Dle školského zákona je stanovení kritérií pro přijímací řízení do MŠ plně v kompetenci paní
ředitelky, zastupitelé nemohou poţadovat od ředitelky MŠ předloţení kritérií pro projednání
(je dobrá vůle paní ředitelky, ţe kritéria zastupitelům předem předloţí k nahlédnutí).
Poţadavek o přihlédnutí k upřednostnění dětí s trvalým pobytem v Čepí nemusí být paní
ředitelkou akceptován (viz zápis jednání zastupitelstva obce ze dne 22. 3. 2011). Vypsání
nového přijímacího řízení do MŠ Čepí na šk. rok 2011/2012 jiţ před vydáním rozhodnutí o
navýšení kapacity, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do MŠ se budou vydávat aţ po vydání
Rozhodnutí o navýšení kapacity počtu dětí.
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Oprava budovy OÚ
Vchodové hliníkové dveře:
Grand – Pol., s.r.o., Sladkovského 346, 530 02 Pardubice, IČ 277 02 715 – 29 715,40 Kč vč.
DPH (dvoukřídlé), 29 439,96 Kč vč. DPH (jednokřídlé s vyzdívkou)
Sociální zařízení:
Viktor Kaňka – Instalatérství, Dubany 16, 530 02 Pardubice, IČ 145 48 224 – 18 048 Kč vč.
DPH; František Jílek – ZEDNICTVÍ, Čepí 107, 533 32 Čepí, IČ 642 47 171 – 78 122,40 Kč
vč. DPH; CN bez dveří a výměny zárubní (zrezlé, výměna nutná).
Začátek prací – st 10. 8. 2011
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku firmy Grand – Pol., s.r.o.,
Sladkovského 346, 530 02 Pardubice, IČ 277 02 715 ve výši Kč 29 715,40 vč. DPH
na hliníkové vchodové dvoukřídlé dveře a pověřilo starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou
podpisem smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku na rekonstrukci sociálního zařízení
budovy Obecního úřadu Čepí (instalatérské práce) firmy Viktor Kaňka – Instalatérství,
Dubany 16, 530 02 Pardubice, IČ 145 48 224, ve výši Kč 18 048 Kč vč. DPH a pověřilo
starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou podpisem smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku na rekonstrukci sociálního zařízení
budovy Obecního úřadu Čepí (pokládka dlaţeb, obklady, sádrokarton) firmy František
Jílek – ZEDNICTVÍ, Čepí 107, 533 32 Čepí, IČ 642 47 17, ve výši 78 122,40 Kč vč. DPH a
pověřilo starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.
Nový územní plán (ÚP) obce Čepí
nově: Stanovisko MmP/OHA (1. 8. 2011) – ÚP Čepí zůstává v platnosti (neomezená
platnost, ale omezená do r. 2015 stavebním zákonem)
Zůstává snaha o co nejrychlejší a nejpřímější postup obce při přípravě nového ÚP
Paní Helena Boušová, Čepí 10: ţádost ze dne 25. 7. 2011, aby pozemek p. č. 134/2
v návrhu nového ÚP byl veden jako stavební parcela; Vyjádření pořizovatele (MmP) a
zpracovatele (ing. arch. Mudruňka) – naprosto nevhodné - biokoridor v okolí potoka
Dubanka, vzrostlé stromy, sníţený záplavový povrch pozemku. Zapracování do návrhu ÚP
pouze na základě jasného poţadavku obce, která ve snaze vyhovět ţadateli na sebe tímto
vezme zodpovědnost s veškerými moţnými důsledky výstavby v biokoridoru. (MmP/SÚ
povolí výstavbu RD s určitými omezeními, bude vydáno i stanovisko Mmp/OŢP)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo v návrhu ÚP obce Čepí zařazení pozemku p. č. 134/2
v k.ú. a obci Čepí jako pozemek určený k výstavbě rodinného domu venkovského
typu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1 (MVDr. Dvořáková).
20:00 jednání zastupitelstva opustila paní L. Pohorelcová, zapisuje R. Ritschel
Aktualizace strategického plánu rozvoje vesnice
Návrh: 1. rekonstrukce sálu Obecního domu (ÚT, výměna 2 ks oken, oprava podlahy,
stoly)
2. rekonstrukce budovy Obecního úřadu Čepí a okolí OÚ (bezbariérový vstup na poštu,
oprava místních komunikací (MK), nová parkovací místa)
3. provozování RŠOV Čepí
4. infrastruktura v obci (veřejné osvětlení (VO), veřejný rozhlas (VR), chodníky, MK)
5. úprava veřejných prostranství, péče o zeleň (směrovky, mobiliář)
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6. vybudování sportovně-rekreačního centra (revitalizace vodní plochy, provozní budovy,
oprava sportovního hřiště, oplocení)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo výše jmenované předmětné body jako aktualizaci
Strategického plánu programu rozvoje vesnice a aktualizaci Strategického plánu
Svazku obcí Za letištěm.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
Rekonstrukce domku u poţární nádrţe pro potřeby JSDH a SDH
Přestěhování majetku SDH ze staré poţární zbrojnice; vytvoření jednoduché PD
rekonstrukce a rozpočtu nezbytných úprav do domku u poţární nádrţe.
MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o.
Ţádost o řešení zaplavování areálu firmy – důsledek přívalových dešťů, kdy dešťová
kanalizace se dočasně zahltí (velký rozměr betonové plochy) a voda se přelévá přes
zvýšenou hranu u brány, pak postupně odtéká (dešťová kanalizace funguje, zvýšený okraj u
vjezdové brány firmy za běţného deště zabraňuje zaplavování areálu.
Konzultace s Ing. Čapským – zpracoval PD dešťové kanalizace, s Ing. R. Loukotou – autor
PD MK, s P. Kabešem – zhotovitelem a s Ing. R. Malínským – dozor stavby.
MK zkolaudována v prosinci 2009, odchylky od PD – polohopis a výškopis bod č. 1
písemného vyjádření zhotovitele.
Návrh řešení problému: vyříznutí díry v obrubníku, aby přívalová voda, kterou nepobere
kanalizace, odtékala do trávy obecního pozemku (MK vyspádována dobře), vybagrovat výtok
(p. Kabeš), vyčištění mříţí, natékání bláta z pozemku p. Svobody – úklid před jeho
pozemkem, úklid MK firmou Bauset.
Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce 7. 9. 2011 v 8,30 hod
Elektrické akumulátorové plotové nůţky
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zveřejnit záměr obce Čepí prodat elektrické plotové
nůţky za nejvyšší nabídnutou cenu.
Ţádost Základní kynologické organizace Jezbořice, č. 055 o finanční příspěvek na
provoz, údrţbu a kynologické aktivity ze dne 5. 8. 2011.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo poskytnutí finančního daru Základní kynologické
organizace Jezbořice, č. 055 ve výši Kč 2 000,-- dle darovací smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
9. Schůze VÝBORU PRO KULTURU A SPORT – bylo projednáno: Zhodnocení akcí:
květen – srpen 2011; Plán akcí: září – prosinec 2011
ZO - 20. září 2011

Přítomno: 6 zastupitelů

18:09 – 19:55

Omluveni: 1 (Mgr. Ritschel Robert)
Volba členů výboru pro MŠ Čepí
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo za členy výboru pro MŠ Čepí: Lenka Tesařová, Ivana
Kudrnová, Veronika Janků, Miroslava Pleskotová, Mgr. Jaroslava Chocherčáková,
Mgr. Ing. Helena Vančurová, Romana Píchová, Jindřiška Festová.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
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Ţádost MŠ Čepí o navýšení provozních nákladů
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo ţádost MŠ Čepí o navýšení provozních nákladů o
částku Kč 15 398,-- na rok 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
Ţádosti o dotace z Programu obnovy venkova Pk na rok 2012
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Dotační titul 1 – 5: Zateplení budovy Obecního úřadu
Čepí (zateplení střechy, zateplení obvodového zdiva budovy – investiční dotace)
celkové náklady cca 500 000 Kč, ţádost o dotaci ve výši 200 000 Kč a dotační titul 6:
Regionální škola obnovy a rozvoje venkova Čepí, ţádost o neinvestiční dotaci ve výši
300 000 Kč, celkové náklady 600 000 Kč (přednáška, výměna zkušeností, seminář,
výjezdní seminář, publikace). Ţádosti jsou v souladu s aktualizací strategického plánu
obce Čepí a Svazku obcí Za letištěm.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
Ţádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo podání ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
na rekonstrukci VO, VR, regeneraci ploch zeleně v intravilánu obce Čepí, na nákup
křovinořezu a instalaci prvků venkovského a dětského mobiliáře (vitríny, směrovky,
ukazatele, apod). Zastupitelstvo obce schvaluje pověřit zpracováním ţádosti a
poradenstvím paní Kateřinu Korejtkovou – VN Konzult, s.r.o., IČ 274 93 229, Za
Sokolovnou 744, 533 41 Lázně Bohdaneč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
Ţádosti TJ SOKOL a SDH Čepí
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo převedení účelového finančního daru ve výši Kč
5000,-- ve svém rozpočtu na rok 2011 z TJ SOKOL Čepí na SDH Čepí. Zastupitelstvo
obce Čepí schvaluje finanční dar ve výši Kč 5000,-- pro SDH Čepí (proplaceno
v hotovosti).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0.
Sanace vlhkého zdiva v MŠ (STAVEX Chrudim) Kč 17 460 vč. DPH
Zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 - 1. 9. 2011 v 8,30 hod – Zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření – bez chyb a nedostatků (doporučeno sjednotit vnitřní
směrnice)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Stanovisko ke stavu stromů na dětském hřišti,
topoly u hřiště. Schůzka výboru pro obecní správu – doporučit k pokácení a prořezání
konkrétní stromy.
Optimalizace dopravní obsluţnosti (spol. OREDO s.r.o.) - autobusová doprava Veolia
Transport Východní Čechy a.s., platnost od 11. 12. 2011, návrh nových jízdních řádů, které
zajišťují večerní spoje s Pardubicemi ve všední i pracovní dny, rozšíření počtu spojů o
víkendech. Optimalizace MHD linky č. 24 ze St. Mateřova.
Praha 21. 9. v 10 hod na nám. J. Palacha – setkání starostů na podporu novely zákona o
RUD (aktivní účast starostky na podpoře – vlajka obce, razítko obce – písemná výzva pro
premiéra Nečase). Pořadatel – Spolek pro obnovu venkova ČR, Sdruţení místních
samospráv. Zvýšení příjmů obcí ze státem vybíraných daní.
Sběr 10. 9. 2011: velkoobjemový odpad – 9 357 Kč; nebezpečný odpad – 5 038 Kč.
Poděkování SDH Čepí za pomoc.
Redakční rada - 1. fotosoutěţ – 2011, 80 snímků od 7 autorů, spolupráce s Českým
rozhlasem Pardubice, Pardubickým deníkem, vyvěšeno na www.cepi.cz. Výstava pro
občany Čepí v rámci vánočního jarmarku 10. 12. (9 – 11 hod).
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TJ SOKOL Čepí – pořádání tanečních kurzů od 2. 10. Celkem 10 lekcí po 2 h.
SDH Čepí – sběr ţeleza 1. 10.
SDH Čepí – taneční zábava 18. 11.

3. FIRMY V OBCI
Poslední aktualizace přehledu firem v obci Čepí proběhla v dubnu 2011.
Podnikatelé z Čepí mají jedinečnou možnost INZERCE ZDARMA v Čepských obecních
novinách nebo rozesílaných Aktualitách.
Chcete-li přihlásit Vaši firmu, upravit kontakt nebo zadat inzerát, napište svůj požadavek na
redakce@cepi.cz.

4. INZERCE – PRO FIRMY I OBČANY NAŠÍ OBCE
Firma PROMORAIN s. r. o. sídlí v Čepí č. p. 90. Zabývá se výrobou
deštníků, slunečníků, pláštěnek, apod. E-shop a celý sortiment
naleznete
na
stránkách
www.promodestniky.cz
a
www.rajdestniku.cz. Volejte: 466 301 990.

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

např. zahrádkářské přebytky
(ovoce, zeleninu), květiny, další výpěstky ze zahrady k jídlu i k dekoraci

5. MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ ROK 2011-2012
Mateřská škola v Čepí přivítala 28 dětí. Obec Čepí, zřizovatel MŠ Čepí, navýšil kapacitu děti
na přechodné období 3-4 let z 25 na 28 dětí.
od 3. 10. 2011 - začíná logopedie pro děti (jednou za 14 dní v pondělí; Mgr. Sádovská).
5. 10. 2011 - „Dřevíčková dílnička„ - spolupráce výtvarnice a dětí při tvoření ze dřeva
31. 10. 2011 - Pohádky víly srdíčkové: „Děda Listnáč a skřítek Kvítek „
25. 11. 2011 – 1. hodina předplaveckého výcviku ve Sport areálu Chrudim (celkem 10 lekcí
aţ do 17. 2. 2012)
listopad 2011 - vánoční fotografování dětí
14. 12. 2011 - Vánoční koncert pro děti (Mgr. Eva Rejfová)
prosinec 2011 - vánoční besídka v MŠ pro rodiče
únor 2012 - návštěva ZŠ Staňkova Pardubice – Den otevřených dveří
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28. 2. 2012 - 1. hodina BEJBY TANEČNÍ (lektor Ing. - Černý TŠ
Bohemia Chrast), celkem 5 lekcí
21. 3. 2012 - Pohádky víly srdíčkové: „Míša, Máša a lupič Lišák „
květen 2012 - besídka v MŠ ke Dni matek
červen 2012 - Pasování předškoláků na školáky
Dále připravujeme: jednodenní výlet pro děti, školu v přírodě
Informace naleznete na nástěnkách v mateřské škole, internetových
stránkách www.cepi.cz pod záloţkou Mateřská škola, Školní rok 20112012. Informace budou průběţně aktualizovány.
Paní ředitelka tímto děkuje panu Machatému za likvidaci spadlé
větve na zahradě u MŠ a také panu Jakubovi Mrázovi, který
opravil v září lehátka s prasklými prkénky a dveře u dětské kuchyňky.

VÝBOR PRO MATEŘSKOU ŠKOLU
Váţení občané, váţení rodiče, výbor pro Mateřskou školu Čepí byl zřízen rozhodnutím
zastupitelstva obce Čepí dne 9. 8. 2011 vč. jmenování předsedy (Lucie Pohorelcová).
Členové byli jmenování rozhodnutím zastupitelstva dne 20. 9. 2011 - Lenka Tesařová,
Ivana Kudrnová, Veronika Janků, Miroslava Pleskotová, Mgr. Jaroslava
Chocherčáková, Mgr. Ing. Helena Vančurová, Romana Píchová, Jindřiška Festová.
Náplň výboru: Podpořit progresivní / plynulou spolupráci mezi zřizovatelem Obcí Čepí a
Mateřskou školou Čepí, podporovat činnost Mateřské školy Čepí, popularizovat dobré
výsledky práce školy na veřejnosti a působit hlavně mezi rodiči dětí MŠ osvětovou
pedagogickou činností, společně plánovat a organizovat akce určené pro obec Čepí,
podílet se na tvorbě kritérií pro přijetí, zajistit dobrou informovanost rodičů a
veřejnosti na internetových stránkách obce, obecních novinách, apod.
Nyní se můţete obracet jak na vedení MŠ, zastupitele obce, tak členy výboru.
Budeme Vaše poţadavky řešit.

6. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hřiště u poţární nádrţe – díky pravidelnému konání nohejbalového turnaje a závodům
v poţárním útoku, brigádám TJ SOKOL Čepí a SDH Čepí je areál velkého hřiště a přilehlé
obecní louky hezky udrţován. Výsledkem je hustší tráva, méně kopřiv a plevele. Jen bych
chtěla poţádat mladé sportovce o udrţování pořádku na hřištích. Odpadkové koše jsou
v areálu hned dva.
Těší mě pohled na upravená prostranství v okolí domů – dvory, zahrádky, čisté chodníky, ale
také nové střechy, fasády a ploty! Všímáme si pečlivé práce zaměstnanců obce při úklidu
vesnice, ale je třeba vyzdvihnout všechny dobrovolné aktivity, které ke zvelebování obce
přispívají - čištění koryta potoka – pan Vladimír Komberec, Ing. Roman Vančura,
Ladislav Kaválek, sekání louky u koupaliště – Jiří Festa, František Brůna, František
Čapský, úklid kolem kapličky – Lukáš Horáček, David Šuba, Bára Pleskotová, rodina
Haldova ze Starého Mateřova, dovoz uvítacích cedulí ze smaltovny – Jiří Košťál, úklid
sálu, mytí oken – Mgr. Chocherčáková, Jitka Michková, Kateřina Pohorelcová, péče o
val – manţelé Kořínkovi a Blaţkovi, hasiči a sokolové a další nejmenovaní, o kterých
nevím.
Malé upozornění pro občany obce, pokud budete chtít vysadit okrasné dřeviny či keře
na obecní pozemky, přijďte se, prosím, poradit na obecní úřad.
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Děkujeme tímto všem občanům za nahlášení SPZ osob, které chtějí sloţit odpad do
areálu po bývalé cihelně (dnes průmyslové zóny). Případy řeší Policie ČR.

V naší obci třídíme odpad – modrý kontejner na papír a ţlutý na plasty naleznete u 3
bytovek (u poţární zbrojnice), zelený kontejner na sklo a dva ţluté kontejnery na plasty
na parkovišti za Obecním domem Čepí či za prodejnou smíšeného zboţí.
Lucie Pohorelcová

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZ SKLÁDKY
Ţádáme o občany o upozornění na vetřelce z okolních obcí, 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 (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, 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 jejich včasný úklid.

7. OBECNÍ KNIHOVNA
Váţení čtenáři, opět nám začal školní rok a s ním spousta
povinností. Přijďte se rozptýlit do obecní knihovny a vypůjčit si knihu nebo
časopis ze široké nabídky. Máme tu k dispozici spoustu zábavné i naučné
literatury jak pro mládeţ, tak i pro dospělé. Ze stálého fondu Vám mohu
nabídnout: Lovce mamutů od E. Štorcha, Cestu kolem světa od J. Vernea,
Káju Maříka od F. Háje, Fimfárum od J. Wericha a spoustu dalších titulů,
které můţete pouţít během školního roku. Zároveň Vás chci pozvat na
zahájení pravidelného čtení pro děti, které se bude konat vţdy v pondělí od 18:00 hod.
Poprvé se sejdeme 3.10.2011.
Těší se na Vás Jindřiška Festová, knihovnice
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8. SPOLKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČEPÍ
Letos začali hasiči - mladší ţáci trénovat spolu s SDH Jezbořice pod vedením
Ing. Veroniky Tesařové. Konec sezóny dotrénovali mladí hasiči pod vedením
Verči Rybové, Barči Pleskotové, Kristýny Kňavové a Lucie Pohorelcové.
Trénovat budou i mimo sezónu – od 7. 10. od 16 do 17 hod v sále Obecního
domu Čepí.
POŢÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – 2011
Diplom, pastelky a skicák obdrţela naše nejmenší
reprezentantka Mateřské školy v Čepí – Laura
Pohorelcová za účast v soutěţi Poţární ochrana
očima dětí 2011 v kategorii předškolních dětí.

VÝSLEDKY A PLÁN SOUTĚŢÍ V ROCE 2011
Datum

Pořadatel
SDH

Název závodu

Umístění Čepí

7. 5.

Třebosice

Otvírání studánek

1. ŢENY, 3. DĚTI, 4. MUŢI

14. 5.

Čepí

ČEPSKÝ TUNEL 2011

1. ŢENY, 3. DĚTI, 2. MUŢI

15. 5.

Starý Mateřov PU a štafeta CTIF - jen pro
děti

4. DĚTI

28. 5.

St. Jesenčany

Memoriál B. Hrachoviny

5.

St. Jesenčany

O pohár starosty obce

3. DĚTI
5. MUŢI

4.-5.6.

Pardubice

Aviatická pouť - 101.výročí

-

4. 6.

Třebosice

O pohár starosty obce

3. ŢENY, 3. DĚTI

18. 6.

Blato

II. Blatská Steeplechase

2. ŢENY, 4. DĚTI, 4. MUŢI

25. 6.

Dubany

Dubanský most

7. DĚTI

25. 6.

Dubany

Okrsková soutěţ

6. DĚTI

2. 7.

Ostřešany

Závody ke 130. výročí
SDH

1. DĚTI

16. 7.

Dolní Ředice

O pohár starosty obce

4. MUŢI

6. 8.

Jezbořice

O pohár starosty obce

2. ŢENY, 3. DĚTI, 9. MUŢI

10. 9.

Starý Mateřov

Mateřovský memoriál

3. ŢENY, 7. DĚTI, 3. MUŢI

17. 9.

St. Jesenčany

Hasičské závody

2. DĚTI

září

Jezbořice

Branný závod pro děti

24. 9.

Třebosice

Zavírání studánek

1. ŢENY, 5. DĚTI, 2. MUŢI

22. 10.

Čepí

Dálková doprava vody

JSDH Čepí
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ČEPSKÝ TUNEL 2011
Tradiční závod v poţárním útoku proběhl za slunečného počasí v sobotu 14. 5. Zde jsou
výsledky celkem 14 druţstev: DĚTI ml. -1. SDH Jezbořice; DĚTI st. - 1. SDH Dubany, 2.
SDH Třebosice, 3. SDH Čepí; ŢENY - 1. SDH Čepí, 2. SDH Blato, 3. SDH Moravany; MUŢI 1. SDH Dubany, 2. SDH Čepí, 3. SDH Dolní Jelení, 4. SDH Moravany, 5. SDH Blato, 6. SDH
Třebosice, 7. SDH Ostřešany.
SDH Čepí děkuje sponzorům: Obec Čepí, Statek 17. Ing. Arnošt Pleskot, Autodoprava Libor Matějka, BAUSET CZ, Boco Pardubice Machines, OVZ – Jan Pohorelec, PROFI
Kompresory, Jiří Košťál – autodoprava, Klub vojenské historie, Pivovar Pernštejn,
manţelé Frankovi, Smíšené zboţí - Vlasta Linhartová, Autodoprava - Jiří Pleskot, pan
Pavel Čapský, Jindřiška Festová, Komberec Vladimír, Jiřina Kňavová, RNDr. Petr
Tábořík, Ing. Veronika Tesařová a všem aktivním členům SDH Čepí.
EXKURZE HZS PK 2011
SDH Čepí zorganizovalo exkurzi na Hasičskou zásahovou stanici Pardubického kraje o
prázdninách 18. 8. 2011. Mladí hasiči měli moţnost porovnat vybavení jedné z největších
stanic v České republice, osahat si profesionální výstroj a přihlédnout k výjezdu jednotky.
Další exkurze je plánována na další prázdninové dny. Děkujeme tímto veliteli panu
Vavroušovi a jeho kolegům za skvělý výklad!

ANKETA S NEJMLADŠÍMI HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů Čepí se rozrostl o několik mladých členů, kteří, ač spolu netrénují
příliš dlouho, sklidili jiţ několik úspěchů na hasičských závodech. Krátké anketky se
zúčastnili Jirka Šelemba, Mates Macicha, Natálka Kňavová, Honzík Pleskot a Lukáš Koubek.
Věřím, ţe čtenáře pobaví vtipné, trefné a někdy i nečekaně filosofické odpovědi…
1. Proč si se stal mladým hasičem?
Jirka: Chtěl jsem to zkusit.
Mates: Kvůli lásce k vodě
Natálka: Protoţe sestra běhá a pěkně o tom mluvila. Proto jsem se pro tento sport rozhodla.
Honzík: Protoţe celá má rodina jsou hasiči a já jsem si to přál taky.
Lukáš: Baví mě sport v kolektivu.
2. Co tě na hasiččině nejvíc baví?
Jirka: Stříkat hadicí.
Mates: Nést „troják“.
Natálka: Nejvíce mě baví proud.
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Honzík: Ţe jsem rád s přáteli a vţdy si uţijeme hodně zábavy.
Lukáš: Baví mě poţární útok.
3. Co povaţuješ za váš největší úspěch a čeho byste chtěli dosáhnout?
Jirka: Za největší úspěch povaţuji 1. místo v Ostřešanech a chtěli bychom dosáhnout 1.
místo na závodech v Čepí.
Mates: Za největší úspěch povaţuji 3. místo dosaţené na závodech v Třebosicích a také si
myslím, ţe by byl velký úspěch vyhrát na závodech pořádaných v Čepí.
Natálka: To, ţe jsme zaloţili hasiče a určitě bychom chtěli vyhrávat.
Honzík:To, ţe jsme jednou byli první a stále chceme o to usilovat.
Lukáš: Největší úspěch bylo 1. místo v Ostřešanech. Budeme usilovat, abychom byli i
v dalších závodech první.
4. Myslíš, ţe bys dokázal zasáhnout a pomoci v případě nějakého neštěstí a lákalo by
Tě stát se profesionálním hasičem?
Jirka: Ano.
Mates: Moţná ano.
Natálka: Lákalo by mě stát se prof. hasičem, ale myslím, ţe bych měla strach v případě
nebezpečí.
Honzík: Ne nelákalo, protoţe bych určitě zpanikařil a měl bych strach.
Lukáš: Snaţil bych se zraněným pomoci ze všech sil, ale na profesionálního hasiče bych si
asi netroufl.
Děkuji všem za vyplnění anketního lístku! Mgr. Jaroslava Chocherčáková

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČEPÍ
ČARODĚJNICE 2011
Klub čarodějů a čarodějnic uspořádal slet na sobotu 30. dubna 2011 u hostince v Čepí.
Průvodem v maskách přešli všichni zúčastnění k hranici u poţární nádrţe, kde byly
připraveny tradiční pochutiny a lektvary. Krásné figuríny, košťátka nechyběly a vše zlé z Čepí
odletělo při zapálení ohně! Prohlédněte si, jak prima bylo na akci pořádané Obcí Čepí, TJ
SOKOL a SDH Čepí. Za kouzelné fotografie děkujeme Mgr. Jaroslavě Chocherčákové a Ing.
Leoši Pávkovi.

DĚTSKÝ DEN
TJ Sokol Čepí a Obec Čepí pořádali 5. června 2011 dětský den pro děti (i dospělé). Bylo
krásné počasí, tak nám to krásně vyšlo. Přijel k nám
opět bavič p. Hruška. Děti, ale i rodiče (které bavič
také bavil) se zasmáli při pohádce a představení, děti
se rozhýbaly při diskotéce. Rozloučili jsme se všichni v
dobré náladě.
Kdo má zájem se více dozvědět o dětském dnu, můţe
si pustit záznam z Pardubického rozhlasu. Na tento
dětský den k nám zavítal reportér Martin Karlík
z Pardubického
rádia,
který
udělal
rozhovor
s některými účastníky: s Lucií Pohorelcovou – o obci a
hasičích, s Miroslavou Pleskotovou – o obci, hasičích a
Sokole, s Jindřiškou Festovou – o spolku ţen, knihovně, s Zuzanou
- jako nově
přistěhovaná rodina, jak se jí líbí v Čepí, s Petrou Černíkovou – o Sokole, s Růţenou
Plackovou – o nové obyvatelce, o Čepských novinách, s Martinem Macichou – pohled očima
dětí.
Petra Černíková
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REPORTÁŢ Z TÁBOŘENÍ
Nejprve se zdálo, ţe táboření budeme muset přeloţit, protoţe půl hodiny před smluveným
začátkem táboření přišel veliký lijavec a ani meteorologický radar nevěstil nic dobrého. Po
půl hodině však vysvitlo slunce, a jelikoţ jsme vesměs dobrodruţné povahy, rozhodli jsme
se, ţe to riskneme, odvolali jsme to, ţe jsme táboření odvolali a dostáli jsme tomu, co jsme
slíbili. S mírným časovým skluzem jsme se jali postaviti naše tradiční stanové městečko.
Poté jiţ začala první soutěţ - orientační závod se stanovišti, kde se plnily úkoly různého
druhu - stříhání sladkostí na provázcích poslepu, ošetření zraněného kamaráda, apod.
Na šestou hodinu večerní nám dle domluvy dorazili jezbořičtí kynologové s ukázkou výcviku
psů. Pár statečných z našich řad si dokonce mělo moţnost vyzkoušet, jaké to je, mít
statného vlčáka zakousnutého do předloktí, samozřejmě při pouţití speciálního ochranného
návleku.
Následovala další malá soutěţ, jejímţ cílem bylo získat zašifrovaný vzkaz, který nám
napověděl, kde hledat poklad v podobě buřtíků k opékání. Nalezený poklad jsme tedy opekli
a snědli.
Počasí se pak na chvíli trochu zhoršilo a pokapávalo, takţe jsme posezení u ohně a hry
venku vyměnili za posezení uvnitř domečku a hráli jsme nachystané hry. Tak nám uplynul
zbytek večera. Po krátkém posezení u ohně byla vyhlášena večerka.
Pro větší děti pak byla připravena ještě noční hra, čekali jsme, aţ zhasnou o půlnoci veřejné
osvětlení, avšak Měsíc škodolibě svítil tak, ţe bylo světlo skoro jako ve dne, takţe jsme
přistoupili k tomu, ţe malí dobrodruhové absolvovali celou trasu bez baterek. Evidentně se
ani tak moc nebáli, neboť dokonce dva borci splnili na 100 % úkol zapamatovat si strašidelná
a hrůzostrašná slova u některých svíček. Plni dojmů jsme pak jiţ všichni ulehli do spacáků a
vychutnávali jsme magickou letní noc.
Ráno bylo jako vymalované. Uţili jsme si výbornou snídani a trochu smutné balení stanů
spacáků a úklid. Nicméně nás čekal ještě trénink v paintballu, který byl skvělou tečkou za
naším letošním prázdninovým tábořením…
Mgr. Jaroslava Chocherčáková

KŘÍŢOVKA PRO DĚTI
Ptá se paní učitelka Pepíčka: “ Tak copak víš o vlaštovkách?“ Pepíček odpovídá: „Prosím,
vlaštovky, to jsou moc moudří ptáci, kdyţ začne škola, …..VIZ TAJENKA!“
1. světový politik (Barack)
8. ráno
2. sloučenina jodu
9. jméno masoţravé rostliny z filmu
3. svítidlo
10. Pepík
4. jehličnatý strom
11. stroj na úpravu sjezdovky
5. zavazadlo
12. savci s bodlinami
6. vánoční rostlina
13. květina
7. pracovna řemeslníka
14. důlky
1
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2
J

3

A
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KŘÍŢOVKA PRO DOSPĚLÉ
Vyhrajte knihu kříţovek! Správné odpovědi a kontakt na Vás zasílejte na mail
redakce@cepi.cz nebo SMS na telefon 724 186 279 do 10. 10. 2011. Výherce vylosujeme.
KDE SE DOBŘE ŢIJE ? …. TAJENKA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
VODOROVNĚ: A-1 Doplněk A-8 sladidlo A-12 značka draslíku B-1 jiným způsobem B-7
nátěr B-10 seveřan C-1 umělé vlákno C-6 výrobky z Pardubic D-1 kuţelosečka D-7 anglicky
šlechtic D-11 spz Olomouce E – TAJENKA F-1 spojka F-2 tam,kde se půjčují knihy F-10
spojnice hlavy a těla G-1 předloţka G-3 zkratka organizace východních národů G-6 muzikál
Formana (pokrývka hlavy) G-11 spz Domaţlic H-1 zn. Astatu H-3 asijský stát H-7 Verdiho
opera H-11 osobní zájmeno I-1 klepu (stromem) I-6 zklatka neexistující pol.strany I-9 mládě
dravého ptáka J-1 značka kyslíku a jodu J-3 prázdný J-7 Antonínův (jinak) SVISLE: 1-A
solmizační slabika 1-C vidina 1-F ode dne vydání 2-A slušnější výraz pro oţral 2-E čidlo
zraku 2-H číslovka 3-A ruský souhlas 3-C přehrada v Čechách (hovorově) 3-H zmrzlá voda
4-A první písmeno abecedy 4-B ţahavá rostlina 4-I spz Šumperka 5-A ukazovací zájmeno
5-D ohnout (pro něco) 6-A písmeno M 6-C postava ze seriálu Comeback 7-A ťuká 7-F
domovina 8-A vládkyně 8-H identifik. Číslo (zkratka) 9-A zkratka Univerzita Karlova 9-C
politik ODS 9-H Ruská řeka 10-A muţská ozdoba 10-G anglická délková míra 11-A
mez.značka Rumunska 11-C koření (omáčky) 11-G níţ (dospod) jinak 12-A zakrývající 12F nádoba na zalévání
Nápověda: peer,adato.
Petra Černíková

CVIČENÍ PRO SENIORY
Přijďte se protáhnout kaţdé úterý od 17 hodin do Mateřské školy v Čepí
pod vedením paní Marie Kombercové.
VÝZVA TJ SOKOL ČEPÍ – UVÍTÁME NOVÉ ČLENY
Sokol se pravidelně schází kaţdý týden, v pátek od 17 hod. Změna je vţdy předem
upřesněna. Děti cvičí, hrají soutěţní hry apod. Při schůzkách v sále Obecního domu Čepí
děti vyrábějí přáníčka, ozdoby vţdy k danému tématu.
Pořádáme různé akce - lampionový průvod obcí, maškarní ples k Helloweenu, mikulášská
nebo vánoční besídka, nácvik koled na předvánoční naladění atd.
Rodiče dopřejte svým dětem ještě další zábavu a aktivitu mimo školních a jiných krouţků.
Poţádali bychom nové i stávající členy o upřesnění: zda budou děti navštěvovat sokol.
Je nutné udělat rekapitulaci členů: Plánují se různé akce, je nutné znát počty dětí, kteří
budou navštěvovat sokol, buď pravidelně, nebo občas. Prosíme o potvrzení o účasti SMS na
tel. 608711551 nebo email cernik.petra@seznam.cz
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TANEČNÍ KURZ – PODZIM 2011
TANEČNÍ PRO PÁRY všech věkových kategorií. Pojďte si oţivit základy
společenského tance s mistrem taneční školy BESTA Alešem Novákem.
Začínáme kaţdou neděli od 2. 10. 2011 od 19:00 v sále Obecního domu
Čepí. Čeká Vás 10 dvouhodinových lekcí. Více informací poskytne L.
Pohorelcová, TJ SOKOL Čepí.

SPOLEK MARIÁŠNÍKŮ
Odkaz na rozhlasové posvícení o Čepí
http://www.rozhlas.cz/pardubice/posviceni/_zprava/cepi-na-pardubicku--906463

REPORTÉR ČESKÉHO ROZHLASU PARDUBICE: MARTIN KARLÍK
ROZHOVOR S MARIÁŠNÍKY - doslovný přepis provedla Petra Černíková.
R: Kdyţ někdo uţ nemůţe, tak ho vystřídáte?
Hráč (H) Josef Martínek: střídač,- kdyţ někdo jde na wc, tak ho zaskakuji.
R: Jak probíhá takové zaskakování? Nezlobí se potom ten, kdyţ vy ho vystřídáte, ţe
jste mu to zkazil?
H: No snad ne, zatím jsem nedostal, jak se říká přes drţku.
R: Jak to tady vlastně funguje? Jsem koukal na internetu, kde je psáno, ţe vy se
scházíte kaţdý týden, kaţdý pátek se tady sejdete a hrajete. Kolik Vás tak vţdycky
hraje?
H: Chodilo nás 9, teď uţ jen jeden stůl. Jeden stůl nám vypadl, tak uţ je nás míň.
R: Jaká jsou pravidla, máte nějaká speciální pravidla?
H: No asi jako všude.
R: Proč zrovna mariáš a čím to, ţe se to tady pořádá tak pravidelně, ţe to dostalo
nějaký řád a nějakou formu?
H: No protoţe se tady mariáš hrál odjakţiva v hospodě, ţe jo, alespoň co já vím.
R: Teď koukám, ţe je tady dnes jeden stůl, ten vlastně hraje a ostatní pánové sedí. To
jsou další střídači nebo ti také hráli?
H: To jsou, co právě hráli, nám prostě chybí další do party.
R: O co se tady hraje?
H: No samozřejmě o peníze
R: O velké peníze?
H: O velké peníze ne. Máte tady ještě padesátníky, co uţ nejsou v oběhu.
R: Kolik se tak dá vyhrát?
H: Někdy stovka, někdy dvě, někdy dvacka, no jak kdy, jak jsou karty, zkrátka a dobře.
R: A jak jsou tady u vás karty?
H: No tady jdou karty všelijak, abych vám pravdu řekl.
R: Máte nějaký speciální balíček karet nebo pravidelně obměňujete, jak to tady máte
s kartami. Já vím, ţe kdyţ to někdo hraje na vysoké úrovni, tak se musí po nějaké
době vyměnit, tak to tady taky dodrţujete.
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H: Karty se mění samozřejmě, nemůţou hrát s ohranejma kartama, ty musej klouzat po
stole.
R: A ještě bych se zeptal – jestli stále chodíte ve stejné partě.
H: Stále chodíme ve stejné partě, kaţdý pátek prostě. To máme, jako kdyţ chodíme do
kostela.
R: Tak to je zajímavé náboţenství, tohle to. Já vidím, ţe všechni, co jste tady, teď vás
nechci urazit, ale pánové ve věku – no takovém uţ, mladší to netáhne?
H: Mladší asi ne. Zatím jsme nikoho mladšího nesehnali.
R: Ale nebráníte se nějakému přílivu mladších?
H: No, nebráníme, ale nikdo nemá o to zájem. Tady se vlastně pořádaly turnaje, velký –
v sále, no a letos byl vlastně poslední. Protoţe ten, co to vlastně vedl, tak uţ prostě řekl, ţe
uţ to dělat nebude.
R: Tady jsou právě ty turnaje docela vyhlášené, takţe příští rok nebude?
H: Příští rok uţ asi nebude.
R: Říkáte asi, takţe ještě nějaká naděje je?
H: Naděje je, ta umírá vţdycky poslední, ale jestli bude se mít o to kdo starat. Protoţe
dneska shánět ceny, sponzory, to uţ není jednoduchý a kdyţ jako první cena je televize a
kaţdý si vlastně odnese cenu.
R: Vy jste říkal, ţe jste střídač, jak to je, kdyţ vy vlastně střídáte pokaţdé někoho
jiného.
H: Hraju za jeho peníze, ţe jo. Buď mu vyhraju, řeknu buď máš čurání za 5 korun nebo máš
čurání za 30.
R: Jak dlouhá je tady ta tradice hraní mariáše, to uţ za doby dědů a pradědů se tady
hrálo?
H: No uţ za doby dědů a pradědů, tady se hrál mariáš, vlastně uţ co se hrál desetníkovej,
říkám, to tady je vyhlášený hodně. To uţ vlastně všichni ti co jsou – jak se říká na pravdě
boţí, tak to tady vedli.
R: Jak dlouho tady tak hrajete, myslím, kdyţ se sejdete v pátek. Vy se scházíte někdy
okolo půl 8?
H: V 7. Někdy do půlnoci. Někdy do půl jedné, jak kdy a jak je chuť.
R: Kdyţ se tady tak scházíte, scházíte se opravdu kaţdý pátek a nebo…
H:Kaţdej pátek.
R: Celej rok?
H: Celej rok.
R: Takţe, ať je venku zima, mráz,
H: Kaţdý pátek pravidelně jsme v 7 hodin tady. Můţete přijet nás zkontrolovat.
R: A jsou to tady všechno místní z Čepí nebo je tady někdo přespolní.
H: No i přespolní, z Dřenic – nějaký pan Tichý, Ten co má tu ovázanou ručku.
R: Koukám, ţe ten má ručku, ţe nemůţe moc hrát.
H: No nemůţe moc hrát, ten si hrál s něčím jiným a nějak se mu to nepovedlo.
R: Koukám, ţe máte něco s rukou, copak jste to dělat, ţe uţ nemůţete hrát karty?
H: Ale cirkulárku jsem chtěl zastavit a ona mrcha nechtěla zastavit.
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R: Je to něco váţného?
H: Zkrácený prsty malinko, no.
R: To je nepříjemná věc, ale zahrajete si zase někdy?
H: No to určitě. Za 14 dní mi to mají sundat.
R: Jste místní z Čepí?
H: Ne, z vedlejší vesnice.
R: Z vedlejší vesnice a jak jste se k tomu dostal, ţe jezdíte sem do Čepí hrát?
H: No u nás se přestalo hrát, kdyţ vypadla parta, no tak, co jsme chodili na turnaje, tak jsme
se dali nějak dohromady…
R: A kaţdý týden sem jezdíte?
H: Kaţdý týden.
R: Co Vás tak láká na tom zahrát si mariáš?
H: Dřív nic jiného nebylo. To se šlo na hřiště a ze hřiště se šlo do hospody, ne chlastat, to se
sedělo o limonádě, hrálo a to byla zábava.
A to byla návštěva mariášníků v Čepí. Autentický záznam.

ROZHOVOR S FRANTIŠKEM ČÍŢKEM,
PATRONEM SPOLKU MARIÁŠNÍKŮ, ČLENEM MARIÁŠOVÉ UNIE ČR
Kdo Vás mariáš naučil? Uţ ani nevím.
Hraju od dětství. Je to záliba.

Hraje někdo z rodiny? Hraje syn Luděk a
synovec Josef Číţek.

Hrací karty – mají svůj vývoj? Karty jsou
pořád stejné, sem tam se vymění za nové.

Čím Vás hra v mariáš obohatila?
V mých letech mi to líp myslí. Kaţdá hra je
jiná a musí se přemýšlet. A jsem rád mezi
mladýma lidma.

Kdo Vám je oporou při pořádání
turnajů? Díky Karlu Dvořákovi a Janě
Suché. Sehnali speciální program na
součty na počítač.
Letos jste pořádali poslední Velký
mariášový turnaj, proč poslední? Jsou
to starosti! Ubývá sil a mladý to nechtěj
dělat. Není čas. Chci mít potěšení ze hry,
jezdit po turnajích po celé republice.

Jste také u hasičů, ne? V mládí jsem byl
předsedou hasičů a současně se věnoval
mariáši.
A jak se Vám líbí současné Čepí?
Změnila se k lepšímu.
Za rozhovor děkuje Lucie Pohorelcová

9. PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2011

MĚSÍC

TERMÍN *)

POŘADATEL

Akce pro seniory - zájezd do České
Skalice - Jiřinkové slavnosti

10. 9.

Obec Čepí

Tenisový turnaj 2011 - singly

24. 9.

TJ Sokol + Obec Čepí

so 1. 10. (9-11 h)

SDH Čepí

Září

Říjen
Sběr ţeleza
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Taneční pro páry - kurz 10 lekcí

od 2. 10. (19-21)

TJ Sokol

pá 14. 10. od 18 h

Spolek ţen

Podzimní bazárek oblečení

15. 10.

Spolek ţen, TJ Sokol

Dálková doprava vody

22. 10.

JSDH Čepí

pá 4. 11.

TJ Sokol

ne 6. 11. od 10:00

Obec Čepí

Helloweenský karneval pro děti

ne 6. 11.

TJ Sokol

Taneční zábava

pá 18. 11.

SDH Čepí

Vázání Adventních věnců

pá 25. 11.

Spolek ţen Čepí

5. 12.

TJ Sokol + Obec Čepí

so 10. 12. (9-11)

Spolek ţen Čepí

pá 16. 12.

TJ Sokol + Obec Čepí

Keramika

Listopad
Lampionový průvod
Vítání občánků

Prosinec
Mikulášská nadílka
Čepský vánoční jarmark + Výstava
fotografií - 1. FOTOSOUTĚŢ 2011
Vánoční zpívání s rozsvěcením stromu

10. CÍRKEVNÍ AKCE

SVĚCENÍ KAPLE
Při příleţitosti 140. výročí od výstavby
a vymalování kaple Panny Marie
Karmelské v Čepí se uskutečnilo
svěcení kapličky na posvícenskou
neděli 28. srpna od 15 hod.
Z
Biskupství
královehradeckého
zavítal generální vikář Mons. Josef
Socha a z Heřmanova Městce pan
farář P. Josef Smola. Letos na mši
přišla i paní starostka MVDr.
Dvořáková.
Tato historická dominanta obce se
nachází na obecní návsi. Postavena
byla za císaře Františka Josefa I. jiţ v
roce 1871. Přeţila minulý reţim a v
osmdesátých letech byla občany obce
rekonstruována na jejich vlastní náklady. Nový kabát dostala v roce 2006.
Údrţbu a výzdobu kaple obstarávají místní hasiči a hasičky, Spolek ţen Čepí a Obec Čepí.
Letošního velkého předposvícenského úklidu se zúčastnila i rodina Haldova ze Starého
Mateřova. Za krásné oltářní květiny děkujeme paní Marii Svobodové a paní Heleně Boušové.
Za originální perníčky ve tvaru kapličky děkujeme paní Jaroslavě Chocherčákové, za cukroví
do výsluţek paní Jindřišce Festové, Janě Pohorelcové a paní Andrejsové.
Však jsme dostali Boţí poţehnání!
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Hodiny
náboţenství
v heřmanoměstské
12:15 – 13:00 pro 2. aţ 3. třídu

farnosti

jsou

kaţdou

středu:

14:05 – 14:50 pro 4. aţ 6. třídu
15:05 – 15:50 pro 7. aţ 9. Třídu

Lucie Pohorelcová

11. RECEPT

Nejen ţe paní Přibylová přispěla svými 9 fotografiemi do soutěţe, ještě k tomu přidala i
osvědčený recept. Tak vyzkoušejme!
Plněné kynuté rohlíčky
50 dkg polohrubé mouky
1/4 kg másla nastrouhat do mouky
špetku soli
2 ţloutky
Kvásek: 8 lţic vlaţného mléka
3 kostky cukru
5 dkg droţdí
Nechat vyjít kvásek, přidat ostatní suroviny, po vymísení těsta ihned dělat, nenechat
vykynout.
Vyválí se placka, rozdělí se na čtverečky a nebo na kolečka, do středu se dá náplň a svinou
se rohlíčky.
Náplň se můţe dát: tvaroh, mák, povidla, ořechy.
Po upečení se potře rozpuštěným máslem a posype cukrem.
Houstičky
Kvásek: 4 dkg droţdí
0,25 l vlaţného mléka
2 kostky cukru
1/2 kg polohrubé mouky
1 lţice oleje
1 malá lahvička majolky
1 lţice práškového cukru
špetka soli
1 vejce
Cukr, vejce, majolku třeme, potom přidáme ostatní suroviny a vykynutý kvásek, vymícháme
těsto a necháme vykynout (30-60 minut.)
Po vykynutí rozválíme na prameny a upleteme houstičky. Čím menší, tím lepší. Necháme
ještě vykynout na plechu. Potřeme ušlehaným vejcem, posypeme hrubou solí, případně
mákem, kmínem nebo sezamovým semínkem.
Po upečení lze rozkrojit a plnit jakoukoliv pomazánkou.
Informace od kuchařky: "Můţu vás ujistit, ţe chutnají i neplněné a vydrţí měkké i několik
dní.“
Za recept děkuje paní Přibylové Bc. Růţena Placková.
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12. ROZHOVOR S MLADOU RODINOU
Pro krátký rozhovor jsem si vybrala rodinu, která se do Čepí přistěhovala celkem nedávnorodinu Kamily a Václava Veselých.
Odkud Vás do Čepí „vítr přivál“?
Já pocházím z Pardubic a Vašek ze Staré Boleslavi, ale posledních několik let před
přestěhováním do Čepí jsme bydleli v Čelákovicích.
Ţivot ve městě a na vesnici se v mnohém liší, co hrálo hlavní roli ve vašem
rozhodování a co vám z městského ţivota nejvíce chybí?
Chtěli jsme bydlet a ţít v domku se zahradou. Z finančního hlediska je tento náš sen
přístupnější na vesnici. Čelákovice jsou něco mezi vesnicí a městem, takţe jsme se mohli na
ţivot na vesnici předem trochu připravit.
Z městského ţivota nám nevíc chybí moţnost delších procházek, které jsou tady s malými
dětmi téměř nerealizovatelné. Myslím, ţe propojení např. s Dubany by bylo přínosné pro
obyvatele obou obcí.
Proč jste si vybrali právě Čepí?
Vhodný pozemek jsme hledali necelé dva měsíce. Pořád to nebylo ono. Potom jsme přijeli
do Čepí a zalíbilo se nám na první pohled. Další roli samozřejmě hrála dopravní dostupnost,
školka v obci, dětské hřiště a obchod. Líbilo se nám také, ţe Čepí není „mrtvé“ a ţe tu jsou i
nějaké kulturní akce.
Co se vám v/na naší obci líbí a co byste naopak změnili, zlepšili, co se vám nelíbí?
Trochu jsme to načali v předchozí odpovědi. Líbí se nám na vesnici pestrá nabídka akcí.
Jinak se pořád ještě „rozkoukáváme“ a objevujeme stále nová zákoutí, proto si myslíme, ţe
na tuto otázku je brzy.
Oba jste velmi šikovní, prozraďte více o Vašich koníčcích a jak jste se k nim dostali?
Všechny naše předchozí koníčky jsme s příchodem dětí museli přerušit. Aţ teď se k nim
pomalu vracíme nebo objevujeme nové.
K: Pro mě je takovým objeveným koníčkem korálkování a drátkování. Hledala jsem něco
finančně nenáročného, co mohu dělat doma. Přišlo to postupně, nejdříve vánoční ozdoby,
potom i náušničky, náhrdelníky a náramky. Pozitivní na biţuterii je potkávání lidí při
předávání a komunikace s dospělými, která mi na rodičovské moc chybí.
Na předchozí koníčky jako jsou brusle, lyţe, tancování a cvičení zatím nezbývá čas.
V: Mým koníčkem je pletení košíků z pedigu a cvičení Tai chi, kterému jsem se před
narozením dětí věnoval pod vedením různých čínských mistrů.
Máte dvě krásné děti, můţete prozradit, jak moc změnily váš ţivot, vaše uvaţování a
váš vztah?
Děti nás změnily hodně, moţná víc, neţ jsme si ochotni připustit. Vnesly do našeho ţivota
více hravosti, radost, nepočítaně šťastných chvil, ale také hluk :-) nepořádek a velké starosti,
které jsme měli po narození s dcerou. Posunuly hranice našich schopností.
K (s nadsázkou): Naučily mě lépe si organizovat čas, rozhodovat se během pár vteřin,
pouţívat intonaci a váţit si volných chvil.
V (se smíchem): Vypadaly a zešedivěly mi vlasy, mám vrásky a rozbité brýle.
Náš vztah určitě upevnily a daly mu nový rozměr.
Děkuji za rozhovor.
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13. 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 Bc. Růžena Placková.
V barvě si obecní noviny můţete prohlédnout pod www.cepi.cz – záloţka Obecní noviny.
Další vydání novin plánujeme na leden 2012. A o čem si přečtete příště?
Informace z obecních zastupitelstev, dění v obci, rozhovor
narozenými, výsledky ze soutěţí, plán dalších akcí, inzerce, apod.
Vydává: Obec Čepí, 533 32 Čepí 79. Reg. č. MK ČR E 11518

s dříve

Uzávěrka: 21. 9. 2011

14. PO UZÁVĚRCE

TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY OBCE ČEPÍ
TJ SOKOL Čepí
zorganizoval jiţ 10.
tenisový turnaj singlů v sobotu 24.
září 2011 na kurtu
Restaurace
pod
Terasou. Letos se
sešlo 10 hráčů z
toho
dvě
ţeny.
Starostkou
objednané
počasí,
ukrajinský
boršč,
vepřový
guláš,
čerstvé klobásy a ke
kafíčku
jablečný
závin se šlehačkou
znásobilo
dobrou
náladu na hřišti. TJ
SOKOL Čepí děkuje
majitelům kurtu za
bezplatné zapůjčení a Jirkovi Pekárkovi za koordinaci turnaje!
Zde
jsou
výsledky:
ŢENY:
1.
Lenka
Olivová,
2.
L.
Pohorelcová.
MUŢI: 1. Jan Volhejn, 2. Václav Štefl, 3. Pavel Mráz, 4. Jiří Pekárek, 5. Pavel Čejka, 6.
Ladislav Turyna, 7. Petr Jirásek, 8. Stanislav Oliva.
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1. FOTOSOUTĚŢ 2011
Redakční rada Čepských obecních novin vyhlásila v PRVNÍ FOTOSOUTĚŢ O NEJHEZČÍ
ZÁBĚR Z NAŠÍ OBCE! Fotografie mají vypovídat o atmosféře, náladě, historii a současnosti.
Cílem minisoutěţe je průběţně mapovat vývoj obce za jednotlivé roky a zároveň motivovat
místní fotografy příjemnou odměnou.
Nejlepší obrázky měli občané posílat od konce dubna do 2. 9. na e-mail redakce. Jelikoţ se
sešlo 80 záběrů od 7 autorů, poţádali jsme o odbornou pomoc Český rozhlas Pardubice
(http://www.rozhlas.cz/pardubice) a Pardubický deník (http://pardubicky.denik.cz/).
Redakční rada vybrala na schůzce 12. 9. 2011 patnáct nejlepších snímků, které byly nejblíţe
tématu soutěţe.

Český rozhlas Pardubice vybral z uzšího kola fotografii "Čepí NEJ 8". Redakční rada
Pardubického deníku vybrala "Čepí NEJ 10" a zvláštní cenu poroty za mimořádný přínos
balonovému létání doporučujeme hezkou momentku "Leoš Pávek_balony nad Čepím_8-2011
(1)".
Redakční rada Čepských obecních novin na zasedání v pondělí 26. září 2011 vybrala vítězný
snímek ze dvou finálních, které vybrala média.
Vítěznou fotografií PRVNÍ FOTOSOUTĚŢE se stává "Čepí_foto_15nej_2011 (8).jpg",
autora Ing. Leoše Pávka. Za nejlepší fotografii věnujeme fotografovi 2 vstupenky na
kulturní představení v hodnotě Kč 1 000,--.
Výstavu všech soutěţních snímků uspořádáme v sobotu 10. 12. (9 -11 h) v rámci Jarmarku
ve zrekonstruovaném sále Obecního domu Čepí. Všechny fotografie jsou ve fotogalerii na
www.cepi.cz
Autoři fotografií: Bc. Růţena Placková, Bc. Kamila Veselá, Mgr. Jaroslava Chocherčáková,
Věra Matějková, Jiří Festa, Ing. Leoš Pávek, Jana Přibylová.
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