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Vážení spoluobčané,
úvodem Vám chci popřát do nového roku pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě.
Možná čekáte na zimu, ale já jsem šťastná, že se počasí zatím vyvíjí spíš jarně.
Přesto je obec technicky i personálně připravena zimu se všemi jejími vrtochy zvládnout.
Neodpustím si v této souvislosti opět požádat občany, aby neparkovali s auty na chodnících
– překáží panu Machatému při shrnování sněhu a při úklidu chodníků.
Letos obec připravuje dokončit rekonstrukci budovy obecního úřadu zateplením
obvodového pláště a novou fasádou. K tomu samozřejmě patří zateplení střechy. Na střechu
obecního úřadu bude přemístěna požární siréna ze staré hasičské zbrojnice, protože nový
majitel této nemovitosti začne s realizací svého záměru (vybudování leteckého archívu).
Dále obec připravuje, a v současné době čeká na cenové nabídky firem, na
rekonstrukci místní komunikace u obecního úřadu – likvidace panelů, protažení asfaltového
krytu. Ke vchodu pošty bude vytvořen bezbariérový přístup, přibudou nová parkovací místa a
bude vytvořen zpomalovací pruh při sjezdu z komunikace III. třídy.
Chci, aby obě jmenované akce začaly hned na jaře, jak dovolí počasí.
S financováním rekonstrukce budovy obecního úřadu nám pomůže dotace z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje, na opravu plochy za obecním úřadem použijeme
z 90 % ceny bez DPH finance z dotace z MAS Železnohorský region.
Během února požádá obec Čepí o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj
na rekonstrukci dětského hřiště. Výše dotace je 70 % z ceny bez DPH.
Ještě chci připravit ve spolupráci s Ing. Radkem Čapským projektovou dokumentaci na
plynové ústřední topení v sále a ve výčepu. Pokud na to letos zbudou finance, tak aspoň
realizovat topení v sále.
Nesmím také zapomenout na drobnější plánované akce – pokračování v opravě
domku u požární nádrže a opravení nátoku do požární nádrže. V této souvislosti musím
poděkovat za vymýcení křovin a udržování pořádku u požární nádrže členům rybářského
spolku a našim hasičům.
Elán do práce máme, finance na plánované akce snad také dopadnou, takže nám
držte palce, ať se nám díla podaří.
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
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1. DĚNÍ V OBCI
JÍZDNÍ ŘÁDY IREDO
Pro potřeby občanů Pardubického
kraje byly zřízeny dvě informační linky
(466 030 708, 466 026 866), na
kterých
budou
zástupci
Ireda
připraveni odpovídat na Vaše dotazy a
připomínky k jízdním řádům. Linky
budou v provozu každý pracovní den
od 8 do 18 hod.

Paní starostka bude hlásit obecním
rozhlasem
možnost
vznesení
připomínek občanů Čepí k upraveným
jízdním řádům do 8. února 2012 a
poté zašle písemný požadavek na
dodavatele služeb (dopravce) viz
jednání obecního zastupitelstva dne
24. 1. 2012.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2011
Obec Čepí, v čele s paní starostkou MVDr. Dvořákovou a předsedkyní výboru pro sport a
kulturu paní Festovou přivítala za doprovodu hudby z pohádek 7 nových občánků v sále
Obecního domu Čepí v neděli 6. listopadu 2011, a to Vítka Šagáta, Adama Voženílka,
Ondřeje Dubinu, Elišku Dobrovskou, Natálii Krupičkovou, Jakuba Grunda a Maxe Pohorelce.
Rodiče byli obdarováni krásnou růží, vkladem Kč 500,-- na účet Era Poštovní spořitelny,
plyšovou kočičkou, balíkem plínek a krásným perníkovým kočárkem. Pásmo básniček
zarecitovaly děti z místní mateřské školy pod vedením Mgr. Chocherčákové. Obřad byl
ukončen slavnostním přípitkem. Panu Machatému děkujeme za opravenou kolébku a všem
organizátorům za perfektně připravenou akci! Všem novým občánkům přejeme, aby se jim v
naší krásné obci dobře žilo!
Jindřiška Festová

VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Dne 25. listopadu již tradičně uspořádal Spolek žen Čepí vázání adventních věnců pod
vedením paní Buřvalové z Heřmanova Městce. Opět jsme se dozvěděli o nových trendech
v adventní výzdobě a materiálech, které lze pro tento účel použít. Jako každý rok si mohly
ženy nakoupit spoustu doplňků a přízdob na vlastnoručně vyrobené věnce nebo zakoupit již
věnec či svícen již hotový. Těšíme se na příští návštěvu paní Buřvalové opět před první
adventní nedělí v roce 2012.
Jindřiška Festová
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HODINKA PRO ŽENY
Spolek žen Čepí uspořádal dne 9. 12. 2011 Hodinku pro ženy ve společnosti vonných svíček
a svícnů a kratičké povídání o parafinových svíčkách, které jsou míchány palmovým olejem a
esencemi z Francie pod vedením paní Aleny Fedorové. Návštěvníci si pak mohli nakoupit
drobné dárky pro své blízké a tak jim zpříjemnit vánoční pohodu.
Jindřiška Festová

VÁNOČNÍ JARMARK
Spolek žen společně se Sokolem uspořádal dne 10. 12.
2011 tradiční Vánoční jarmark. K zakoupení zde bylo mnoho
dárků z vlastní výroby našich spoluobčanů, jako jsou
například suché vazby paní Zárubové, bižuterie p. Veselé,
obrázky tvořené ubrouskovou metodou p. Plackové,
proutěné košíky p.
Veselého a Hořické
trubičky p. Festové a
spoustu
jiných
výrobků a drobných
dárků.
Při
této
příležitosti
byly
vystaveny
výrobky
z keramiky.
„Ráda
bych
pochválila
tvůrčí
nadšení
všech,
kteří
se
zúčastnili kurzu dne 14. 10. 2011.“, uvedla Bc. Růžena Placková, která akci v Čepí
zprostředkovala.
Na Jarmarku jste mohli poprvé vidět tištěné fotografie
z 1. Fotosoutěže 2011.
Tímto děkujeme paní Vlastě Novotné za zapůjčení
nástěnky.
Fotografie jsou stále vystaveny v sále, přijďte se
podívat.
Jindřiška Festová

MÝMA OČIMA
Mílí spoluobčané,
jak asi každý ví, čas dávkuje všem stejně a tak se stane, že už máme čtyřicítku dávno za
sebou anebo jsme čerstvými padesátníky. A protože nejsme pesimisté, musíme si rychle
najít ty kladné stránky života a v tomto věku je jich málo, ale jsou. Dědečky a babičkami se
snad ani tak nestáváte tím, že se vnouče narodí. Ale myslím, že to každému dojde, když Vás
mladí začnou potřebovat a vy jako dědeček a babička začnete opravdu fungovat! A tak se
dnes můžu z pohledu babičky s vámi podělit o své pocity z akcí pro děti v naší obci.
Dětský karneval se konal 6. 11. v sále obecního hostince. Pozván byl bavič, který
předvedl úžasnou balonkovou show, děti na něm mohly oči nechat a každý chtěl domů
nějaké to nakroucené zvířátko. Takže ti, co se nebáli říct, odnášeli si většinou pejska a
myšku, kluci samozřejmě meče a balonek. A nebyl by to karneval, kdyby děti nevybily svou
energii tancováním. Myslím, že karneval se líbil jak dětem, tak i rodičům a prarodičům.
Dalším příjemným dnem byl 16. 12., vánoční naladění, které bych přejmenovala na
vánoční veselení. Pozvaní sourozenci Podivínští jsou mladí lidé, kteří rozumí dětské dušičce
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a vědí, jak děti vtáhnout do hry. Zazněly koledy a pohádkové písničky, děti si zatančily,
vyřádily se a dobrovolně si mohly vyzkoušet vystoupení s mikrofonem na jevišti. Překonaly
stud a každé dítě nám zazpívalo, včetně starších kluků jako Jirka Šelemba a Honza Pleskot,
kteří to vzali s humorem. Všichni dostali cukroví a čaj a na konci si každé dítě odneslo dárek
"od Ježíška". Atmosféra byla nádherná! Tak bych chtěla poděkovat členům TJ Sokol Čepí
(Petře Černíkové, Jarce Chocherčákové a Mirce Pleskotové) za organizaci těchto akcí. Moc
se Vám to povedlo!
Ještě bych ráda zmínila vánoční besídku v mateřské školce v Čepí konanou dne
21.12. Děti předvedly rodičům a ostatním zúčastněným kouzelnou pohádku o čertech, kterou
nacvičily s paní ředitelkou a paní učitelkou. Před touto besídkou jsme doma neslyšeli jiné
písničky než o čertech a jak to v pekle chodí. Úsilí dětí a učitelek se zúročilo a pohádka se
jim moc povedla. Následovalo vystoupení dětí - angličtinářů, pod vedením Lucie
Pohorelcové. Tyto děti nám ukázaly, co se naučily (někteří i v krátké době), zazpívaly a
předvedly písničku o farmáři. Je vidět, jak děti baví tzv. škola hrou. I ta naše maličká Verunka
umí počítat anglicky do deseti, i když v češtině to ještě plete. Po angličtině doma důležitě
vypráví, co se nového naučily.
Saša Klímová

2. INFORMACE ZE ZASTUPITELSTEV OBCE (ZO)
ZO - 15. 11. 2011 přítomno: 7 zastupitelů
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo 4. úpravu rozpočtu obce Čepí na rok 2011.
 Zastupitelstvo obce Čepí projednalo návrh rozpočtu obce Čepí na rok 2012. Návrh
rozpočtu na rok 2OI2 byl zveřejněn minimálně 15 dní na úřední desce. Veškeré
připomínky a námitky k návrhu rozpočtu obce Čepí budou projednány za přítomnosti
paní účetní.
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo provedení řádné inventarizace majetku a závazků
v MŠ za rok 2011 ke dni řádné účetní uzávěrky a jmenuje za předsedkyni inventurní
komise paní Petru Černíkovou a členy inventurní komise paní Miroslavu Pleskotovou
a Mgr. Roberta Ritschela.
 Zastupitelstvo obce Čepí pověřilo komisi ve složení paní Miroslava Pleskotová, Lucie
Pohorelcová, Petra Černíková k provedení veřejnosprávní kontroly účelně
vynaloženého čerpání prostředků z příspěvku na provozní náklady pro příspěvkovou
organizaci MŠ Čepí a kontroly majetku (inventurních soupisů) MŠ Čepí za období od
1. 1. - 31. 12.2011
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo záměr prodat el. zásobník na teplou vodu, 80 | za
nejvyšší nabídnutou cenu.
 Zastupitelstvo obce Čepí jmenovalo správcem prostoru u požární nádrže a skládky
bioodpadu pana Jaroslava Franka.
 Zastupitelé obce byli seznámeni se vznikem Rybářského spolku Čepí.

ZO - 7. 12. 2011, přítomno: 7 zastupitelů
 Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje rozpočet obce Čepí na rok 2012 s příjmy ve výši
Kč 4 254 500,--, výdaji Kč 3 693 400,-- a financováním (přebytku hospodaření vč.
plátky jistin) ve výši Kč 561 100,--. Zastupitelstvo obce schvaluje závazný ukazatel –
neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ Čepí na rok 2012 _ ve výši
Kč 180 000,--.
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku na výměnu svítidel v MŠ firmy
Elektromontáže - Vlastislav Balcar za částku ve výši Kč 37 152 s DPH.
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku na nový plynový kotel na odtah
spalin a spuštění kotle na poště firmy Oldřich Schejbal, Dolní Roveň 73 ve výši Kč
27 842,42 vč. DPH
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo nové členy JSDH : Patrika Macháčka do funkce
hasič, Miroslava Koudelu do funkce řidič - strojník.
 Třídění odpadů - byl vyžádán odvoz 1x týdně všech surovin, úprava 2 míst ke sběru
(3 bytovky a prostor u Obecního domu Čepí – sklo, papír, plast.
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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 Mateřská škola
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Směrnicí pro stanovení kritérií pro přijetí dětí
na šk. rok 2012-2013, vzalo na vědomí rezignaci p. ředitelky Tesařové a p. učitelky
Kudrnové na členství ve Výboru pro MŠ.
 Zastupitelé poděkovali za činnost všem členům JSDH Čepí a vedoucím spolků za
činnost v roce 2011.

3. FIRMY V OBCI
ČESKÁ POŠTA v Čepí
V aktualitách na www.cepi.cz měli někteří možnost zaznamenat, že s platností od 1. ledna
2012 je provoz pošty upraven na tuto provozní dobu:
Pondělí

-

12 - 15:30

Úterý

8 - 10:30

-

Středa

-

12 - 16:30

Čtvrtek

-

12 - 15:30

Pátek

-

12 - 15:30

Poštu do schránek občanů rozváží pracovnice České pošty denně autem kolem poledne.
Pracovnice České pošty přivítají Vaše náměty na zlepšení, neváhejte je přímo kontaktovat a
sdělit jim Váš požadavek.

4. INZERCE
„ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“ www.regionalni-znacky.cz
 Jednotná identita regionu, místních producentů a výrobců v oblasti cestovního ruchu
a regionálního rozvoje
 Jednotný systém grafického značení, podmínek výběru a udělování značení,
zajišťování podmínek udržování kvality a cílené propagace produktů.
 Přidělení certifikátu a označení výrobku v systému regionálního značení jednoznačně
přispívá ke zviditelnění výrobce a zvýšení odbytu, a tím zlepšení jeho ekonomické
stability.
 V oblasti cestovního ruchu na území České
republiky se jednoznačně regionální značení stává
vyhledávaným artiklem pro návštěvníky vedle
turistických známek a dalších celorepublikových
systémů.
 Regionální značky na území České republiky
sdružuje Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ),
která zajišťuje celorepublikovou prezentaci všech
výrobců s platným certifikátem pro svůj výrobek
(webové stránky, noviny Doma v regionech,
prezentace na veletrzích a akcích cestovního ruchu, prezentační materiály).

Certifikační kritéria pro přidělení značky „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“
A. Kritéria pro výrobce:
1)
2)
3)
4)
5)

Místní subjekt
Kvalifikace pro příslušnou výrobu (v případě, že je třeba)
Bezdlužnost
Zaručení standardní kvality výroby
Proces výroby nepoškozuje přírodu

B. Kritéria pro výrobek:
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1)
2)
3)
4)

Místní spotřební zboží, zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla
Zaručení standardní/odpovídající kvality
Šetrnost k přírodě
Jedinečnost spojená s regionem:
 Tradiční místní výrobek

Produkt z místních surovin nebo přímo místní surovina

Ruční, řemeslná nebo duševní práce

Díla s hlavním motivem Železných hor / výrobky specifické pro Železné hory

Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku

19. 1. 2012 seminář pro výrobce a producenty, 15.00 hod., infocentrum, Heřmanův
Městec
do 15. 2. 2012
předání přihlášky a výrobku koordinátorovi – MAS ŽR
(infocentrum Heřmanův Městec)
21. 2. 2012 zasedání certifikační komise – přidělení certifikátů vybraným produktům
a výrobkům
VÍCE INFORMACI NA VÝŠE UVEDENÉ ADRESE KOORDINÁTORA ZNAČENÍ – MAS ŽR,
Informační centrum, Heřmanův Městec, tel: 725 156 016, infocentrum@mesto-hm.cz

Termín

Místo konání

Cena

1.7.- 7.7.2012

Hluboká nad Vltavou

6 250,- Kč

8.7.-.14.7. 2012

Hluboká nad Vltavou

6 250,- Kč

15.7.-21.7. 2012

Česká Kanada

6 250,- Kč

15.7.-21.7. 2012

Bystřice pod Hostýnem

6 250,- Kč

22.7.-28.7. 2012

Chata Kopřivná *** - Malá Morávka

6 250,- Kč

22.7.-28.7. 2012

Křivoklát

6 250,- Kč

29.7.-4.8. 2012

Křivoklát

6 250,- Kč

5.8.- 11.8.2012

Daňkovice – Českomoravská Vysočina

6 250,- Kč

5.8.- 11.8.2012

Křivoklát

6 250,- Kč

12.8.- 18.8.2012

Daňkovice – Českomoravská Vysočina

6 250,- Kč

12.8.- 18.8.2012

Křivoklát

6 250,- Kč

19.8.- 25.8.2012

Daňkovice – Českomoravská Vysočina

6 250,- Kč

19.8.- 25.8.2012

Křivoklát

6 250,- Kč

26.8.- 1.9.2012

Daňkovice – Českomoravská Vysočina

6 250,- Kč

26.8.- 1.9.2012

Křivoklát

6 250,- Kč
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4-6 vyučovacích hodin (45 minut) denně
 výuka probíhá zábavným, konverzačním způsobem, při kterém je každé dítě
nuceno rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce
 ve vyučovací skupině je vždy přítomno 8 - 12 žáků
aktivity ve volném čase jsou organizovány způsobem běžným pro letní tábory
 to znamená hry, soutěže, turistika, koupání, táborák, stezka odvahy,
diskotéka, ...
 volný čas budou mít děti podle možností organizovaný se svými anglickými
lektory, aby i zde byly spontánně rozvíjeny jejich komunikační schopnosti
Cena: 6 250,- Kč
 cena zahrnuje ubytování, stravu, výuku, učební materiály, výlety, soutěže a ceny,
vstupy do zámků, bazénu, apod., pojištění
Přihlášky na soustředění je třeba podat vyplněním on-line formuláře, případně písemně,
telefonicky nebo e-mailem na uvedená kontaktní spojení.

P O D R O B N É I N F O R M AC E , R E F E R E N C E
A P Ř I H L Á Š K Y Z Í S K Á T E N A:
www.descart.cz
Mail: info@descartes-agentura.cz
Tel : +420 777 815 805

5. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Výbor pro Mateřskou školu Čepí připravil pro rodiče anketu, ve které se
rodiče měli vyjádřit, jak jsou spokojeni s fungováním naší školky.
Z vyhodnocení ankety vyplynulo, že školka v hodnocení rodičů dopadla
v podstatě dobře.
Mateřská škola by ráda touto cestou poděkovala rodičům za sponzorské
dary pro naše děti: Paní Mrázové za kočárek , hračky a krásné dětské
knížky , také paní Kubínkové za kočárek, Rybakovi z Duban věnovali
školce adventní věnec a podzimní a vánoční dekorace. Na Mikuláše
věnovala paní Grundová sladkosti a paní Chocherčáková již tradičně
napekla pro děti krásné a chutné perníčky – jak na Mikuláše, tak na
Vánoce. Poděkovat bychom chtěli i panu Diveckému za zakoupení a
zabudování nového zvonku do školky. Firma BOCO a OÚ Jezbořice
věnovaly naší školce finanční částky na zakoupení hraček na vánoční
nadílku.

CO NAŠE DĚTI ČEKÁ DO KONCE ROKU?
26. 1. Vystoupení v MŠ: Klaun ÁLA
1. 2. Návštěva ZŠ Staňkova Pardubice – Den otevřených dveří
28. 2. 1.hodina BEJBY TANEČNÍ (lektor Ing. Bohumil Černý TŠ Bohemia Chrast ), 5 lekcí
21. 3. Pohádky víly srdíčkové: „Míša, Máša a lupič Lišák „
18. 5. Návštěva KD Hronovická Pardubice, Hra kouzel a magie- Pavel Kožíšek
28. 5. - 1. 6. Škola v přírodě, hotel RENOSPOND - Zderaz
květen 2012 besídka v MŠ ke Dni matek
14. 6. Návštěva krajské nemocnice v Pardubicích - "Nebojíme se nemocnice ani doktorů"
červen 2012 Pasování předškoláků na školáky
Lenka Tesařová
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VÝBOR PRO MŠ ČEPÍ
Celkem dvakrát se vloni sešel
Výbor pro MŠ Čepí. Zápisy si
můžete přečíst na www.cepi.cz
pod záložkou Mateřská škola.
Ze schůzek vyplynulo: MŠ
Čepí se bude aktivně účastnit
těchto obecních aktivit jako je
Vítání občánků, Den matek,
akcí pro seniory a umožní
zapůjčení pomůcek na Den
dětí.
Jednohlasně
bylo
rozhodnuto
o
výběru
zhotovitele
internetových
stránek MŠ, nyní již zbývá
nasypat texty. Byla projednána Kritéria přijímání dětí pro následující školní rok. Výbor pro MŠ
naplánoval uspořádat sbírku na získání finančních prostředků na pořízení moderního
nábytku MAKRA (www.makra.cz) dětem do herny. Sponzorské dary budou řádně
přijímány na darovací smlouvu či řádný doklad. Cílová částka je Kč 50 000,--. Společenská
akce, kterou uvede Klára Sedláčková - Oltová ze Studia Kamarád proběhne v neděli 19.
února 2012 (více plakátek na následující straně).
ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
Podle školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
V pardubických základních školách (zřizovaných statutárním městem Pardubice) proběhne
zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 ve středu 8. 2. a čtvrtek 9. 2. 2012 od 13.00
do 18.00 hodin.
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském
obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu. Školské obvody spádových škol stanovuje
obec obecně závaznou vyhláškou č. 8/2005, o stanovení školských obvodů základních škol
zřízených Statutárním městem Pardubice.
Zákonný zástupce však může zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do
takto vybrané školy je především kapacita školy a místo trvalého pobytu dítěte v jiném
školském obvodu.
Letos základní školy očekávají větší množství prvňáčků než vloni. Určitou roli bude hrát i
počet odkladů. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku. Více informací naleznete např. na příslušných webových stránkách:

http://stankova-zspce.webz.cz/
http://www.benesovka.cz/
http://www.zszavodumiru.cz/
http://www.zsjres.cz/
http://www.ppp-pardubice.cz/
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

vá

Od prosince 2011 můžete najít kontejnery na SKLO –
PAPÍR – PLASTY jak u 3 bytovek na kraji obce, tak na
parkovišti za obecním domem. Obec Čepí zajistila svoz
všech surovin 1x týdně. Prosíme - plastové lahve, papír
 či karton pořádně sešlápněte.
Malé upozornění pro občany obce, pokud budete
chtít vysadit okrasné dřeviny či keře na obecní
pozemky, přijďte se, prosím, poradit na obecní úřad.
Děkujeme tímto panu Kombercovi a panu Vančurovi, že se dobrovolně
starají o čistotu potoka na obecní návsi.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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UPOZORNĚNÍ ZÁKAZ SKLÁDKY
Žádáme 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), Čepí 41,
v zastoupení místostarostku Lucii Pohorelcovou (tel: 724 186 279), Čepí 39.
VÝZVA
Řidiči, neparkujte své automobily na chodnících! Kromě toho, že
Vaše auta překážejí chodcům a maminkám s kočárky, brání také
úklidu chodníků.

7. OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři, zveme všechny děti na pravidelné čtení pohádek, které se
koná každé pondělí od 18:00 do 19:00 hodin v Obecní knihovně. Během
čtení si děti mohou namalovat obrázek. Samozřejmě i pro dospělé je
připraven pestrý výběr knih z Krajské knihovny.
Knihovna je pro Vás otevřena od 19 do 20 h.
Těším se na Vás Jindřiška Festová, knihovnice

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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8. SPOLKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČEPÍ
SOUTĚŽ PRO DĚTI VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Děti z naší obce se mohou zapojit do celorepublikové soutěže
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2012, organizované
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěží se v 6ti
kategoriích od dětí mateřských škol až po mládež středních škol
v grafické či literární části na téma: poznatky z příčin požárů,
příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami,
nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou,
pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách, živelných pohromách, ochraně životního
prostředí, zážitky ze zájmové činnosti - týkající se hasičů (školení 1. pomoci, závody, apod.).
Nakreslete na čtvrtku formátu A3 svůj obrázek a doneste je v pátek na trénink hasičů
(16 – 17 sál obecního domu). S výsledky soutěže se seznámíte koncem dubna/zač. května.

TAKTICKÉ CVIČENÍ 22. 10. 2011

Za účelem zdokonalení součinnosti členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Čepí,
jednotek PO okrsku č. 3 a ostatních zúčastněných sborů se v sobotu 22. října 2011 v Čepí
uskutečnilo taktické cvičení - DÁLKOVÁ DOPRAVA VODY HADICEMI Z VODNÍHO ZDROJE
NA POŽÁŘIŠTĚ a to od požární nádrže Čepí k průmyslové zóně. Před 13 hodinou byl
sirénou vyhlášen poplach. Pod dohledem profesionálů z HZS Pardubického kraje se podařilo
dovést vodu a uhasit fiktivní požár. Velitelem zásahu byl v 2011 Jaroslav Brůna. Další
námětové cvičení se uskuteční i tento rok v rámci nácviku hasičů v okrsku č. 3. Ve fotogalerii
na www.cepi.cz můžete vidět členy naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Patrik
Macháček, Miroslav Koudela a Tomáš Divecký také přispěli ke zdárnému průběhu akce.
Lucie Pohorelcová
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČEPÍ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V
náhradním
termínu
zorganizovala
Tělovýchovná jednota Sokol Čepí pro všechny
malé i velké LAMPIONOVÝ PRŮVOD v pátek 4.
listopadu od 18 hod. Sraz byl u Obecního domu
Čepí. Průvodu se zúčastnilo spoustu místních i
dětí z okolí. Strašidelné zastávky byly plné úkolů
pro opravdové odvážlivce! Potkat jste mohli např.
upíra Ferata, starou čarodějnici nebo bludičku
Julii. Každá ze strašidelných postav měla pro děti
nachystané úkoly a sladké odměny. Průvod byl
zakončen jako tradičně u čepského pomníku,
kde jsme si připomněli podzimní svátky a rozsvítili svíčky a dýňovou lampu.

Mgr. Jaroslava Chocherčáková

PODZIMNÍ KARNEVAL
TJ SOKOL Čepí uspořádal PODZIMNÍ KARNEVAL
PRO
DĚTI.
Uskutečnil se v
neděli 6. 11. 2011
od 15.30 hod v
sále
Obecního
domu Čepí. Pro
děti byl připraven
zábavný program
s klaunem. Vtipné
představení
s
balonkovou show
pobavilo děti i rodiče, navíc si každý odnesl nejméně jedno balonkové zvířátko domů!
Mgr. Jaroslava Chocherčáková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I když to letos dalo trochu přemlouvání, nakonec naše děti přišel jako obvykle navštívit
Mikuláš se svou družinou. Zhodnotil s nimi uplynulý rok a po zásluze je odměnil. Doufejme,
že množství malých nezbedníků ho do naší vesnice přivede i v prosinci 2012!
Mgr. Jaroslava Chocherčáková
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CVIČENÍ PRO SENIORY
Přijďte se protáhnout každé úterý od 17 hodin do Mateřské školy v Čepí pod vedením paní
Marie Kombercové.

TJ SOKOL ČEPÍ UVÁDÍ: SEMINÁŘ TAI-CHI & QI-GONG
Slovo dalo slovo, na světě je další vznešená aktivita pro občany naší obce a lidi z okolí.
Ing. Václav Veselý z Čepí bude vyučovat TAI-JI každou neděli od 17 do 18 h v sále obecního
domu od začátku února 2012.

Jak jste se k TAI-JI dostal?
„S Tai-ji jsem začínal v roce 1996 kdy jsem se
věnoval Yang stylu, v této době to byl asi jediný styl,
který se u nás dal studovat. Chen stylu Tai-ji jsem
se začal věnovat až pod vedením mistra Qin Ming
Tanga od roku 2003. Pod vedením toho mistra jsem
se postupně seznámil s jednotlivými principy tohoto
stylu. Plynule jsem postupoval od základních
technik až po složitější, nejprve beze zbraní a
následně i s mečem a vějířem. V roce 2005 jsem se
aktivně začal seznamovat s pravidly pro soutěže v
Tai-ji, kdy jsem se zúčastnil seminářů rozhodčích.
Od tohoto roku jsem se také začal účastnit soutěží
pořádaných ČSFu, v roce 2006 jsem se stal
vicemistrem ČR v taolu Tai-ji. V roce 2007 jsem se
na studijní stáži, v Jiaozuo (Čína) pod vedením
mistra Ren Tialina hlouběji věnoval 26 formám stylu
Chen a dále 56 formám Chen meče Tai-ji.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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Jak začnete?
„Ukázková hodina, na které se zájemci dozví nejvíce informací, bude v neděli 5. února.
Naučit či zdokonalit se mohou ve 26ti formách stylu CHEN TAI-JI. Čeká nás 12
šedesátiminutových lekcí. Toto duševně a fyzicky relaxační cvičení je vhodné pro všechny
věkové kategorie. Stačí si vzít s sebou pohodlné sportovní oblečení, měkkou gumovou
sálovou obuv. Cvičí se ve stoje, ne na zemi. Kontaktovat mě mohou i předem na tel:

777 770 281 nebo na vaclav.vesely@centrum.cz.“
Za redakční tým Vám mnoho úspěchů přeje Lucie Pohorelcová

TANEČNÍ KURZ – ZIMA 2012
V Čepí proběhly již 3 kurzy společenského tance. Pan Aleš
Novák, mistr taneční školy BESTA může od února 2012
vyučovat SOBOTY od 19 do 21 hod. Pro zahájení kurzu je
třeba minimálně 10 párů. Tentokrát by se jednalo o 8
dvouhodinových lekcí. Máte-li zájem, prosím, přihlašte se L.
Pohorelcové, t: 602 230 994, TJ SOKOL Čepí. Případně se
bude pořádat i podzimní kurz, o termínu budete včas
informováni.

PAINTBALL – TURNAJ V ČEPÍ

Chtěli byste vyzkoušet paintball v reálném
turnaji? Kontaktujte p. Lubomíra Kadlece,
tel: 724 256 098.
BAZÁREK
Dne 15. října 2011 opět proběhl bazárek a opět se vydařil. Na bazárek přináší věci i lidé z
okolí Čepí, což je moc pěkné, že se také chtějí zapojit do charitativní akce. Do kojeneckého
ústavu ve Veské byly odvezeny pytle s dětským oblečením a ostatní si odvezla Diakonie
Broumov. Finanční příspěvek ve výši 500,- Kč od občanů Čepí a návštěvníků bazárku byl
zaslán na účet Diakonie. Diakonie Broumov a Dětské centrum Veska děkují účastníkům
bazárku, obci Čepí, Sokolu Čepí a Spolku žen Čepí za zorganizovanou sbírku. Tímto i my
děkujeme všem zúčastněným.
Další bazárek bude probíhat nejspíš v měsíci dubnu - termín bude upřesněn.
Za TJ Sokol Čepí Černíková Petra

SPOLEK MARIÁŠNÍKŮ
Čepské mariášníky najdete v zápalu hry každý pátek od 19 hod
a každou neděli od 17 hod v salonku Obecního domu Čepí.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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9. PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA 2012
MĚSÍC
Leden 2012
Cvičení pro seniory v MŠ

TERMÍN *)

POŘADATEL

úterky od 17 h

paní Marie Kombercová

od 5. 2.(17-18)

TJ SOKOL Čepí
Výbor pro mateřskou školu,
MŠ Čepí a Obec Čepí

Únor 2012
Seminář TAI-JI (12 hod lekcí)
Loutkové představení s Klárkou
Sedláčkovou-Oltovou - pro MŠ

ne 19. 2. od 15 h

Beseda s cestovatelem
MUDr. Miroslavem Dusbabou

pá 2. 2. od 18:30 h

Kurz 1. pomoci pro veřejnost

ne 26. 2. od 15 h

SDH Čepí

Turnaj ve stolním tenisu

10. 3.

SDH Čepí

Josefovská zábava RED GUITARS

17. 3.

SDH Čepí + TJ SOKOL

31. 3.

Spolek žen

Spolek žen Čepí

Březen 2012

Velikonoční jarmark

Duben 2012
Jarní bazárek oblečení

so 20. 4. (9-11)

Karneval pro děti
Pálení čarodějnic - průvod v
maskách s figurínami - SOUTĚŽ O
CENY!!!

Spolek žen, TJ Sokol Čepí
TJ SOKOL Čepí

po 30. 4.
od 17:30 hod od
obec. domu

TJ Sokol + SDH Čepí + Obec
Čepí

Květen 2012
Čepský Tunel 2011

so 12. 5.

SDH Čepí

Pásmo ke Dni matek - akce pro
maminky a dříve narozené - lidovky,
občerstvení, ...

ne 13. 5.

Obec Čepí

Červen 2012
Dětský den v areálu Mateřské školy

ne 3. 6. od 15 hod

TJ Sokol + Obec Čepí

Tenisový turnaj 2011 - čtyřhry, maso
na grilu, nanuky
Rocková zábava - STRESOR

so 18. 6. od 9:00

TJ Sokol + Obec Čepí

Červenec - srpen 2012
Táboření pro děti na koupališti
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Srpen 2012
Posvícenský nohejbalový turnaj

so 25. 8.

Obec Čepí

Posvícenská zábava

so 25. 8.

Obec Čepí

Posvícenská mše u kapličky

26. 8. od 15 h

Spolek žen Čepí

Mariášový turnaj pro zvané

27. 8. od 10 h

Mariášový klub Čepí

Září 2012

*

Tenisový turnaj 2012 - singly

TJ Sokol + Obec Čepí

Akce pro seniory - zájezd

Obec Čepí

Říjen 2012

*

Taneční pro páry - kurz 10 lekcí

TJ Sokol

Keramika

Spolek žen Čepí

Podzimní bazárek oblečení

TJ Sokol

Vítání občánků

Obec Čepí

Listopad 2012

*

Lampionový průvod

TJ Sokol

Helloweenský karneval pro děti

TJ Sokol

Vázání Adventních věnců

Spolek žen Čepí

Prosinec 2012
Mikulášská nadílka

5. 12.

Čepský vánoční jarmark + Výstava
FOTOGRAFIÍ - 2. fotosoutěž 2012

TJ Sokol + Obec Čepí
Spolek žen Čepí+ Obec Čepí
TJ Sokol + Obec Čepí

Vánoční zpívání s rozsvěcením
stromu
*) termín bude upřesněn, záleží také na přízni počasí, sledujte nástěnky v okně Obecního hostince,
aktuality na www.cepi.cz, poslouchejte obecní rozhlas a dívejte se do schránek.

10. CÍRKEVNÍ AKCE
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V JEZBOŘICÍCH
7. ledna 2012 jsem se v kostele sv. Václava zúčastnila
Tříkrálového koncertu pod záštitou varhaníka pana Petra
Hostinského. Seděla jsem v lavici v přítmí kostela, z kůru se
ozýval příjemný zvuk varhan, zpěv umělkyně Radky
Hudečkové, která zazpívala několik vánočních skladeb.
Muzikant Vladimír Kořínek hodnotil velmi pozitivně úroveň hry
na trubku umělce Pavla Herzoga. Byl to překrásný zážitek,
neboť pěkná hudba, mluvené slovo a výtvarné umění
povznáší ducha a mysl.
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Pěkná atmosféra tohoto podvečera ve mně
vyvolala vzpomínky na mé mládí. Chodila jsem
do Obecní školy v Jezbořicích od roku 1933,
kde nás náboženství vyučoval velebný pán Jan
Šimberský, jezbořický děkan (sloužil 1900 –
1940). Vyžadoval, abychom každou neděli
chodily jako děti do kostela. Před zahájením
mše se rozléhalo zvonění zvonu z dřevěné
zvonice. Svolávali se tak ke mši svaté lidé
z celé farnosti – jezbořičtí, barchovští,
jeníkovičtí, čepští a rozhovičtí. Jako děti jsme
stály před oltářem u mřížek, chlapci stáli na
jedné straně, dívky před kazatelnou. Líbil se mi
pan farář v mešním rouchu v doprovodu
ministrantů, zvonění zvonečků a varhan. Při
mši svaté otvíral svatostánek, ze kterého
vyjmul pozlacenou monstranci. I do dneška
zvědavě nakukuji, co všechno je ve
svatostánku
schované.
V průběhu
mše
vystupoval na kazatelnu, odkud četl česky
z Písma svatého. Zabýval se nejen vírou
v Boha, ale i všedním životem svých farníků.
Přísným pohledem dohlížel i na děti, které stály
před oltářem. Samotnou mši sloužil latinsky
čelem k oltáři. Na varhany hrával František
Brůna. Tenkrát býval kostel plný, muži chodívali na kůr a ženy sedávaly v lavicích.
Mé myšlenky zabloudily i do minulosti, kdo asi vystavěl ten kostel, kdo se postaral o
uměleckou výzdobu kostela, kolik asi generací sedávalo v těch lavicích a kolik radosti a
smutku se odehrálo v tomto prostředí.
Těší mě, že jsem v zadní části kostela nalezla i pamětní kámen, který je rodinnou
památkou na strýce. Na kameni je vyryto: „Zde odpočívá důstojný velebný pan Václav
Kořínek, bývalý kaplan Teplický. Zemřel v Čepí dne 18. 4. 1898 ve stáří 28 roků.“
Vyjadřuji tímto velkou úctu všem, kteří se starají o údržbu a provoz kostela. Škoda
jen, že se nevěnuje větší péče venkovnímu prostředí.
Čepské děti prý dříve chodívaly do školy do Jezbořic, je to tak?
Co pamatuji, ve škole v Jezbořicích byla docházka od 6 do 14 let. Potom již jen od 1.
do 5. Třídy. Chodily tam děti z Jezbořic, Čepí a Rozhovic. Pokračovalo se pak v Heřmanově
Městci nebo Chrudimi. Denně jsme chodili do Jezbořic pěšky. Stravovali jsme se každý sám,
co si kdo z domu přinesl. Měli jsme český jazyk, psaní, počty, přírodopis - býval tam velký
kabinet s vycpanými zvířaty, tělocvik, kreslení a náboženství.
Děkujeme za pěknou vzpomínku paní Marii Kombercové.
Recenzi provedla Lucie Pohorelcová

11. GRATULOVALI JSME JUBILANTŮM

Marie Kombercová 85
Vlasta Klímová 70
Josef Jedlička 70
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12. REDAKČNÍ RADA

VYHLAŠUJEME FOTOSOUTĚŽ 2012
Snímky z první soutěže (2011) naleznete v na nástěnkách v sále Obecního domu Čepí a ve
fotogalerii na www.cepi.cz . Do konce srpna 2012 zašlete svých nejlepších 10 snímků, které
nějak souvisí s obcí Čepí – historie, současnost, kulturně-sportovní akce, zahrádka, zvěř, apod.
na email redakce@cepi.cz. Redakční rada uspořádá výstavu těch „nej“ na podzim a nejlepšímu
fotografovi věnuje vstupenky na kulturní představení v hodnotě Kč 1 000,--.
Tímto děkujeme paní Vlastě Novotné za zapůjčení nástěnky.

TAJENKY KŘÍŽOVEK: Ptá se paní učitelka Pepíčka: “ Tak copak víš o vlaštovkách?“ Pepíček
odpovídá: „Prosím, vlaštovky, to jsou moc moudří ptáci, když začne škola - tajenka- „odletí do
Afriky.“
Kde se nejlíp žije? - tajenka – „No přece v Čepí.“

Redakční rada vylosovala paní Danu Dubcovou z Čepí za správně vyluštěnou tajenku
z minulého čísla. Byla odměněna knihou křížovek.
Vaše nápady, zlepšováky, fotografie z akcí či obce, náměty pro další čísla můžete
zasílat na redakce@cepi.cz, přinést je naší paní starostce na obecní úřad nebo je
sdělit osobně naší redakční radě. Šéfredaktorka - Lucie Pohorelcová, grafička Jindřiška
Festová ml., redaktoři - Alexandra Klímová, Petra Černíková, Mgr. Jaroslava
Chocherčáková, Jindřiška Festová st. a Bc. Růžena Placková.
V barvě si obecní noviny můžete prohlédnout pod www.cepi.cz – záložka Obecní noviny.
Další vydání novin plánujeme na září 2012.
Vydává: Obec Čepí, 533 32 Čepí 79. Reg. č. MK ČR E 11518

Uzávěrka: 20. ledna 2012

13. PO UZÁVĚRCE
KAM NA VÝLET – DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC (sobota 21. 4.)
Pardubické trolejbusy slaví v těchto dnech 60. narozeniny. A jak to tehdy vlastně začalo?
V neděli 20. ledna 1952 byl slavnostně zahájen provoz na první pardubické trolejbusové
lince, ač na tento den nepřipadalo žádné významné výročí a navíc bylo i nevlídné počasí.
Šestice vyzdobených nových modrých trolejbusů Škoda 7Tr se toho dne seřadila
na zasněžené Stalinově třídě (dnes třídě Míru). Celé ceremonii přihlížely hloučky lidí na obou
chodnících. Čelo prvního vozu stálo u tehdejšího sídla Čedoku, kde také zazněly projevy
a poté byla přestřižena páska. Konvoj vozidel se následně vydal do Lázní Bohdanče
na náměstí, kde skromná slavnost pokračovala. Od té doby změnila trolejbusová linka číslo
3 několikrát průběh své trasy, ale vždy spojovala Pardubice a Lázně Bohdaneč přes
chemickou průmyslovou oblast. Provoz na městské lince Jesničánky – staré nádraží –
nemocnice byl trvale zahájen až v létě 1953. V roce 1954 následovaly Slovany, později pak
Ohrazenice, Pardubičky, Židov, sídliště Dukla a další. Přestože v životě pardubických
trolejbusů nastalo několik údobí, kdy se uvažovalo o jejich zrušení, do dnešních dnů
se trolejová síť rozrostla na 30 km dvoustopých tratí a v provozu se k dnešnímu dni
vystřídalo celkem 222 trolejbusů osmi základních typů. V pátek 20. ledna 2012 si tedy
vzpomeňte, že naše trolejbusy mají kulaté narozeniny.
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Zasedání OZ - 24.1. 2012 přítomno: 5 zastupitelů (2 omluveni)
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo 5. úpravu rozpočtu obce Čepí na rok 2011
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zveřejnění záměru obce zapůjčit nebytový prostor
– sklad u Obecního domu Čepí. Účel – úschova hudební aparatury.
 Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pana Martina Mráze jako nového člena Výboru pro
obecní správu.
 Přezkoumání hospodaření obce Čepí za r. 2011 je plánováno na 5. 3. 2012
 Doprava – veřejná doprava: Paní starostka vyhlásí obecním rozhlasem možnost
vznesení připomínek občanů Čepí do 8. února 2012 a poté zašle písemný požadavek na
dodavatele služeb (dopravce).

RECEPTY Z MAMINČINA ŠUPLÍKU
Kefírové řezy
30 dkg moučkového cukru
35 dkg polohrubé mouky
2 lžíce kakaa
3 celá vejce
1 kefír
2 deci oleje
1 vanilkový cukr
Vše zamícháme a nakonec přidáme 1 lžíci
jedlé sody. Pečeme v mírné troubě.
Poleva:
15 dkg másla
15 dkg moučkového cukru
2 lžíce kakaa
2 lžíce Solamylu
Vše zahřejeme a promícháme, nalijeme na
vychladlý moučník. Posypeme kokosem či
oříšky.

Řezy z limonády
40 dkg polohrubé mouky
25 dkg cukru
3 celá vejce
6 lžic oleje
1 prášek do pečiva
1 červená (nebo žlutá)
limonáda
Vše zamícháme a pečeme v mírné troubě.
Poleva:
8 dkg másla
15 dkg moučkového cukru
2 lžíce kakaa
3 lžíce rumu
Natřít na vychladlý koláč, lze posypat
kokosem nebo oříšky.
Za domácí recepty děkujeme Bc. Růženě Plackové

RYBÁŘSKÝ SPOLEK ČEPÍ
Rybářský spolek Čepí vznikl iniciativou dvou místních rybářů – Petra Štěrby a Martina
Mráze v září 2011. Myšlenkou bylo využít stávající požární nádrž v obci Čepí, zrenovovat
nátok, vysadit ryby, jít si kam zarybařit v místě bydliště a pořádat závody pro dospělé i děti,
než obec získá dotaci na revitalizaci požární nádrže na rybník.
Zároveň bylo příhodné jmenovat správce sportovního areálu a skládky bioodpadu. Pana
Jaroslava Franka, který se, po boku se svojí manželkou Libuší, beztak správě dobrovolně
věnoval. Oficiálně byl jmenován na zasedání obecního zastupitelstva dne 15. 11. 2011.
Členové spolku budou každoročně organizovat brigády na údržbu nádrže a přilehlého okolí.
Několikrát do roka se budou pořádat rybářské závody.
Povolenky k rybolovu budou v prodeji od 1. března 2012 u paní Libuše Frankové.
Chytat se bude na způsob „Chyť a pusť“ od 1. dubna 2012.
Lucie Pohorelcová
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