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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozdravit svým krátkým úvodním slovem v našich Čepských obecních
novinách. Do rukou se Vám dostává další jejich výtisk, tak Vám přeji příjemné čtení.
Nemá smysl psát o tom, co se nám letos podařilo v obci opravit a vybudovat – to si
každý musel všimnout. Také nemá smysl psát o tom, kolik která akce stála korun a z jakého
dotačního titulu byla realizována - kdo má zájem a sleduje činnost zastupitelstva, ten to ví,
popř. si to dohledá v zápisech z jednání zastupitelstva. Takže mi zbývá jen Vám a Vašim
dětem popřát, abyste se v Čepí cítili opravdu příjemně.
Spíš Vám chci sdělit, že nás čeká poměrně nesympatická věc – naše obec se stane
součástí objížďkové trasy (Pardubice – Přelouč jednosměrně). Spousta detailů je ještě v
jednání, zatím je pevný jen termín začátku objížďky – pondělí po Velké pardubické 15. 10.
2012. Předpokládané ukončení objížďky je někdy kolem 30. 4. 2013. Důvodem objížďky je již
dlouho plánovaná 1. etapa rekonstrukce nadjezdu u závodiště a Parama. Samozřejmě jsem
za naši obec požádala o několik ochranných opatření (zpomalovací pruhy na silnici před MŠ
– psychologicko-optická brzda, vyloučení těžké nákladní dopravy, přítomnost příslušníků
Policie ČR, opravy silnic a obrubníků po skončení objížďky atd.). Trasa objížďky sice povede
přes Čepí, ale předpokládám, že nejméně polovina řidičů si cestu zkrátí přes Starý Mateřov,
takže by se nás navýšený provoz nemuset tak dotknout.
Vážení občané, přeji Vám hezký podzim
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková

1. DĚNÍ V OBCI
OPRAVA BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE

Do projektu byly zapojeny děti z obce, zejména mladí hasiči a děti z TJ SOKOL Čepí.
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JÍZDNÍ ŘÁDY IREDO
Připravily jsme pro Vás do přílohy novin aktuální jízdní řády autobusových spojů, dále i
pár cenných informací, které ušetří Váš čas a peníze.
IREDO = nově zavedený systém regionální dopravy v Pardubickém a
Královehradeckém kraji umožňuje cestujícím jízdu na jeden jízdní doklad včetně
přestupů na vlak či autobus.
Spoje zapojené do systému IREDO jsou povinny vydat cestovní doklad do cílové stanice bez
ohledu na přestupy, např. Chcete navštívit Národní hřebčín v Kladrubech n/Labem? Kupte si
jízdenku již v Čepí, přestože budete přestupovat v Pardubicích a Přelouči. Ušetříte až 10,Kč, než při zakoupení jednotlivých jízdenek při každém přestupu.
Jízdenku můžete použít i při cestování vlakem (osobní, spěšné, rychlíkové) v systému
IREDO. Pozor, nelze využít ve vlacích EC, IC, Ex, Pendolino.
Časová jízdenka IREDO (dříve tzv. „lítačka“) je výhodná pro cestující, kteří jezdí pravidelně
do práce nebo do školy. Zakoupit si můžete 7denní, 30denní, 90denní a jezdit neomezeně.
Využít ji lze i o víkendech. Zakoupit ji můžete v pokladnách Českých drah, 7denní a 30denní
ve všech autobusech IREDO.
Síťová jednodenní jízdenka je vhodná zejména pro turisty. Stojí Kč 160,- a lze cestovat
v celém systému IREDO.
Skupinová jednodenní jízdenka platí až pro 5 osob, z nich jsou 2 dospělí (tzv. rodinné
jízdné). Stojí Kč 260,- pro celý systém IREDO.
Kalkulátor jízdného naleznete na www.oredo.cz – menu – IREDO – Kalkulátor jízdného.
Slevy pro cestující - příklady:
- Matka s kočárkem a dětmi do 6 let
- Děti do 15 let – sleva 50% (prokázané průkazem)
- Žáci do 15 let – sleva 62,5% ve školním roce
- Studenti do 26 let – sleva 25% ve školním roce
- Osoby ZTP a ZTP/P – sleva 75% po předložení průkazu
- Držitelé průkazu PTP – zdarma po předložení průkazu
- Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech – 50% po předložení
potvrzení
KONTAKT:

OREDO s. r. o., pobočka Pardubice, nám. Republiky 12
Tel: 466 030 708

email: oredopk@oredo.cz
LP

DEN MATEK S PERNŠTEJNKOU
Dne 13. května 2012 v sále Obecního domu jsme společně oslavili Den matek. Děti
z Mateřské školy Čepí přednesly spoustu krásných básniček a zazpívaly písničky.
K poslechu a tanci zahrála Pernštejnka pod vedením pana Černého z Duban. Obec
připravila pro zúčastněné pěkné pohoštění a společně jsme strávili pěkné nedělní
odpoledne.
VÝLET DO SLATIŇAN
Výbor pro kulturu a sport uspořádal v sobotu dne 15. 9. 2012 zájezd pro seniory na zámek
do Slatiňan. Počasí nám celkem přálo, tak jsme si mohli projít nejen zámek ale i zámecký
park. Během poutavé přednášky sympatické průvodkyně jsme se dozvěděli mnoho
zajímavých informací o majitelích tohoto zámku a jejich rodinách. Na závěr jsme se společně
zastavili v nedaleké restauraci Monaco. Věřím, že to bylo pro mnohé příjemně strávené
odpoledne a těším se na příští výlet.
JFst.
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TURNAJ V NOHEJBALU
Posvícenský turnaj v nohejbale připadl letos na 25. srpna. Počasí vyšlo na jedničku a
organizátoři vše zvládli levou zadní. Zde je pořadí 13 mužstev:
1. KUČERKA
2. HOSPŮDKA U
LEDRY
3. ŠTĚPÁNEK
4. LABIŠTĚ
5. TOMPA
6. PORYPI
7. ČÍŽEK
8. MEJSTŘA
9. BOGAS
10. POPOKATEPETL
11. KŘUPANI
12. PIVÍNCI
13. JIPÁCI
Poděkování sponzorům:
Obec Čepí, Michal Hybeš, Rostislav Pleskot, Miroslav
Nadrchal, L. Pohorelcová, manželé Knesplovi, Karel Škopek, Karel Dvořák a Jana
Suchá, bratři Štěpánkové, Spolek rybářů, Spolek karbaníků, Vlasta Linhartová.
CO OD LEDNA V ČEPÍ PROBĚHLO?

www.cepi.cz – Fotogalerie

Leden 2012
Cvičení pro seniory v MŠ

úterky
od 17 h

paní Marie Kombercová

Únor 2012
Seminář TAI-JI (12 hodinových lekcí)
od 5. 2. (17-18)
TJ SOKOL Čepí
Beseda o Vietnamu s cestovatelem
pá 3. 2.
Spolek žen Čepí
MUDr. Dusbabou
ne 19. 2.
Loutkové představení Jaroslava Junga s
Výbor pro mateřskou školu,
od 15 h
Klárkou Sedláčkovou-Oltovou - pro MŠ Čepí
MŠ Čepí, Obec Čepí
ne 26. 2.
Kurz 1. pomoci
SDH Čepí
od 29. 2.
Zumba pro ženy, dívky
TJ SOKOL Čepí
Březen 2012
10. 3.
Turnaj ve stolním tenisu
SDH Čepí
st 14. 3. od 17:30
Zumba pro děti
TJ SOKOL Čepí
Josefovská zábava s RED GUITARS
17. 3.
SDH Čepí + TJ SOKOL
30. 3. od 18:30
Drátkování velikonočních kraslic
Spolek žen
31. 3. (9-11)
Velikonoční jarmark
Spolek žen
Duben 2012
Rocková zábava - STRESOR
so 14. 4. (21-2)
Obec Čepí
so 21. 4. (9-11)
Jarní BAZÁREK oblečení
Spolek žen, TJ Sokol
po 30. 4.
Pálení čarodějnic - průvod v maskách s
TJ Sokol + SDH Čepí +
od 17:30 hod
figurínami – soutěž o ceny
Obec Čepí
Květen 2012
so 12. 5.
Čepský Tunel 2012
SDH Čepí
ne 13. 5.
Pásmo ke Dni matek - akce pro maminky a
Obec Čepí
dříve narozené s PERNŠTEJNKOU
od 15 hod
Červen 2012
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Dětský den
První rybářské závody pro děti
Tenisový turnaj 2012 - čtyřhry, maso
na grilu, nanuky, počasí objednáno :)
Červenec - srpen 2012
Táboření pro děti na koupališti
Srpen 2012
Posvícenský nohejbalový turnaj
Posvícenská zábava
Posvícenská mše u kapličky
Mariášový turnaj pro zvané
Září 2012
Hry bez hranic - Staré Jesenčany
Výlet do Slatiňan

ne 10. 6. od 15
so 30. 6. od 8 h

TJ Sokol + Obec Čepí
Rybářský spolek Čepí

so 30. 6. od 8:00

TJ Sokol + Obec Čepí

so 21. - 22. 7.

TJ Sokol Čepí

so 25. 8.
so 25. 8.
26. 8. od 15 h
27. 8. od 10 h

Obec Čepí
Obec Čepí
Spolek žen Čepí
Mariášový klub Čepí

1. 9.
naši 7. místo
15. 9.

Obec Čepí
Obec Čepí
LP

2. INFORMACE ZE ZASTUPITELSTEV OBCE (ZO)
ZO – 27. 3. 2012 přítomno: 6 zastupitelů, 1 omluven (p. Pohorelec)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo dodavatele akce „Úpravu plochy u OÚ v Čepí“ firmu
BAUSET CZ, a.s. za nabídnutou cenu 508 233,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo dodavatele opravy (zateplení) budovy OÚ firmu IVEXI
s.r.o. za nabídnutou cenu 764 636,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo dodavatele konstrukce hasičské sirény za nabídnutou
cenu 11 244,- Kč firmu Zdeněk Kopp.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Žádost obce Čepí na poskytnutí úvěru u ČS, a.s. na
pokrytí částky 508 233,- Kč a splácením do 31. 12. 2012 na pokrytí financování díla –
„Úprava plochy u OÚ v Čepí“ (časový nesoulad mezi potřebou finančních zdrojů na
financování projektu a obdržením dotace).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo v návrhu územního plánu navýšení podmínek
prostorového uspořádání – výška budov na 10, 5 m. Zastupitelstvo obce požaduje
zpracování projektové dokumentace firmy BOCO Machines s. r. o. od autorizovaného
architekta a realizaci dle této projektové dokumentace.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo vypracování územní studie na celý pozemek p. p. č.
107/1 v k. ú. Čepí. Vypracování územní studie zadá Obec Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo vyřazení navržených dvou suchých poldrů z návrhu
územního plánu a biokoridory na pozemcích par. Č. 85/4, 85/3, 10/2 a 45 posunout za
hranici těchto pozemků směrem k silnici.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – skladu u
sálu Obecního domu, mezi obcí Čepí a panem Janem Moravcem.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo provedenou inventuru majetku a závazků obce Čepí
za r. 2011 včetně Závěrečného inventurního zápisu inventarizační komise.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo provedenou kontrolu účetních dokladů MŠ Čepí za r.
2011 včetně Zprávy z kontroly účetních dokladů. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
vyjádření paní ředitelky MŠ a snahu o nápravu nedostatků.
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Pronájem sálu - zastupitelstvo obce Čepí schválilo příjem rezervací na pronájem sálu od
dřívějšího data podání žádosti.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo změnu č. 1 rozpočtu obce Čepí na r. 2012.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku firmy Jan Pohorelec na pořízení vrat
k domku u požární nádrže ve výši Kč 28 586,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo částku ve výši 30 000,- Kč + DPH formou proplacení
faktur na zakoupení stavebního materiálu na vybudování kryté pergoly u požární
nádrže pro Rybářský spolek Čepí. Zakoupený stavební materiál zůstane v majetku
obce.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo změny v jízdních řádech linky MHD č. 24.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo nabídku firmy Šaravec a Ruč, spol. s r.o. na
odkoupení a odvoz větví. Výtěžek bude použit na podporu činnosti spolků v Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapůjčení areálu na pořádání závodů v požárním
útoku a na průběžné tréninky SDH Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí projednalo Poděkování TJ SOKOL Čepí za bezplatné využívání
sálu.
Zastupitelstvo obce Čepí si dovolilo požádat ředitelku Mateřské školy Čepí o
přednostní přijímání dětí s trvalým pobytem v Čepí a předložení ,,Směrnice pro
stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity
mateřské školy“ vždy ke konci kalendářního roku.

ZO 15. 5. 2012 přítomno: 4 zastupitelé, 2 omluveni (p. Pekárek, p. Pleskotová)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo umístění stavební maringotky, která je v majetku
Rybářského spolku Čepí, na obecním pozemku u požární nádrže na dobu do konce
května 2013. Za odstranění maringotky zodpovídá pan Martin Mráz.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapůjčení pozemků u požární nádrže Rybářskému
spolku Čepí na 30. 6. 2012 za účelem konání rybářských závodů pro děti.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo proplacení nákladů paní Suché ve výši 2 362,- Kč za
materiál zakoupený na vybudování vjezdu ke garáži RD čp. 45. Vjezd se nachází na
obecním pozemku.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o dílo s VN KONZULT s. r. o. na zajištění
administrace projektu „Rekonstrukce obecního dětského hřiště“ za nabídnutou cenu
díla Kč 10 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci POV (zateplení
budovy OU), ev. č. OŽPZ/12/41009, mezi obcí Čepí a Pardubickým krajem.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo záměr firmy Century 21 Bonus Pardubice realizovat
výstavbu dvojdomů a řadových RD CANABA CHICO na pozemcích nyní patřících firmě
Jirout-kompresory. Výstavba bude probíhat postupně v souladu s platným územním
plánem.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo změnu č. 2 rozpočtu obce Čepí na r. 2012
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od
České spořitelny a.s. do výše 500 000,- Kč na financování investice „Úprava plochy u
Obecního úřadu v Čepí“ se splatností do 31. 12. 2012
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku firmy BAUSET CZ, a.s. ve výši
99 840,- Kč s DPH na výměnu podloží při akci „Úprava plochy u OÚ Čepí“ a uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BAUSET CZ, a.s.
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Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o dílo mezi Obcí Čepí a firmou VN KONZULT,
s.r.o. na zajištění vzdělávacích seminářů v rámci RŠOV Čepí za nabídnutou cenu díla
95 000,- Kč .
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Čepí a Ing. Vladimírem
Neradílkem na zajištění výjezdního pracovního semináře na území Olomouckého kraje
v rámci RŠOV Čepí za nabídnutou cenu díla 155 000,- Kč.

ZO 19. 6. 2012 přítomno: 7 zastupitelů
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč
Spolku mariášníků Čepí na zakoupení cen pro posvícenský mariášový turnaj a na
zajištění jeho organizace.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo snížení nájmu za měsíc září nájemcům manželům
Knesplovým o 300,- Kč za vodné a stočné (pořádání 2 již schválených soukromých
akcí v sále OD).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo výšení platby za pronájem sálu o Kč 200,k soukromým akcím bez využití služeb pohostinství.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti obce Čepí na období r. 2012
mezi obcí Čepí a DPMP a.s.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku ve výši 51 025,- Kč bez DPH firmy
IVEXI s.r.o. na vícepráce.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo změnu č. 3 rozpočtu obce Čepí na r. 2012.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo rozpočtový výhled obce Čepí na období 2013 – 2016.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku firmy Bonita Group (herní prvky na
dětské hřiště) ve výši Kč 399 493,-- vč. DPH.

ZO 4. 9. 2012 přítomno: 6 zastupitelů, 1 omluven (p. Ritschel)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku ve výši 20 000,- Kč bez DPH Ing.
arch. Roberta Chládka na zpracování územní studie pozemku p. č. 170/1 v k. ú. Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo podíl na platbě za zpracování výše jmenované územní
studie od majitele pozemku v plné výši p. č. 170/1 v k. ú. Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pk na
rok 2013 (oprava, výstavba VO a VR a oprava chodníků a komunikace do MŠ,
vybudování 2 vjezdů). Žádosti jsou v souladu s aktualizací strategického plánu obce
Čepí a Svazku obcí Za letištěm.
LP

3. FIRMY V OBCI
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. Seznam aktualizovaný
v dubnu 2011 naleznete na www.cepi.cz – záložka v levém menu „Firmy v obci.“
Ať se Vám daří v podnikání!
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4. INZERCE

Náš patriot...

OBEC ČEPÍ – PRONÁJEM SÁLU OBECNÍHO DOMU
Zastupitelstvo obce Čepí dne 27. 3. 2012 schválilo příjem rezervací na pronájem sálu od
dřívějšího data podání žádosti. Žádejte na Obecním úřadě Čepí nebo pošlete e-mail.
ČEPÍ - DOMEK U POŽÁRNÍ NÁDRŽE
Nabídněte i starší funkční okap cca 15 m, svodovou trubku průměr 10 cm, koleno. Osadíme
na domek na koupališti. Kontaktujte správce sportovního areálu p. Franka, Čepí č. p. 46.
Chcete si pronajmout domek na akci? Nabídněte nájemné. Uhradit je třeba i
spotřebovanou el. energii. Poptejte paní starostku nebo pošlete žádost na starosta@cepi.cz
VESELÁ BIŽUTERIE – VÁŠ OBCHOD S KORÁLKY A BIŽUTERNÍMI KOMPONENTY
Přemýšlíte už nyní, co darujete svým
blízkým k Vánocům? Co takhle pro změnu
něco
originálního,
co
vlastnoručně
vyrobíte? Přijďte se naučit jednoduché
techniky výroby šperků a vánočních
dekorací! V naší prodejně pořádáme kurzy
korálkování, které jsou vhodné i pro
začátečníky. Rozpis kurzů najdete na

www.veselabizuterie.cz.
A pokud ruční práce nepatří zrovna mezi Vaše
hobby? U nás pořídíte hotovou bižuterii i
dekorace za výrobní ceny.
Chcete obdarovat korálkářku, ale bojíte se vybírat korálky? Darujte dárkový poukaz!
Pro korálkářky máme široký sortiment rokajlu, mačkaných a voskových perlí, ohňovek,
vinutých perlí, bižuterních kovodílů, drátků a návlekového materiálu.
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Prodejnu najdete v Pardubicích v ul. Sladkovského 1826. Prodejna je ve dvoře –
dostanete se k nám průchodem mezi prodejnou s víny a kadeřnictvím.
Těší se na Vás manželé Veselí!

5. MATEŘSKÁ ŠKOLA
AKTIVITY MŠ ČEPÍ OD LEDNA DO ČERVNA 2012
LEDEN


cirkusového vystoupení Zdeňka a Marie Paldusových v MŠ,

žonglér Zdenda a jeho náčiní, vystoupení cvičených pejsků a opičky
Žofinky


vystoupení klauna Ály v MŠ

ÚNOR


ukončení plaveckého výcviku v plaveckém areálu Chrudim



návštěva ZŠ Staňkova Pardubice – Den otevřených dveří



výchovný hudební koncert v MŠ ( poznávání hudeb.nástrojů a písniček )



první lekce „Bejby taneční“ , celkem 5 lekcí, 1 x za týden, pod vedením p.Černého z
Chrasti



dětský karneval v MŠ

BŘEZEN
 pohádka: Míša, Máša a lupič Lišák ( Pohádky víly Srdíčkové )
 kouzelnické vystoupení v MŠ (kouzla a triky, zapojení dětí)
DUBEN
 návštěva Pardubic – výstavní síň Mázhaus: Krteček a jeho dílnička
KVĚTEN
 besídka ke Dni matek
 vystoupení dětí z Čepí na sále Obecního domu – pro seniory ke Dni matek
 návštěva KD Hronovická v Pardubicích – Hra kouzel a magie s Pavlem Kožíškem
 škola v přírodě: Zderaz u Skutče
ČERVEN
 návštěva Krajské nemocnice v Pardubicích – Jak se nebát doktorů
 slavnostní rozloučení s předškoláky – šerpování, vystoupení minicirkusu Zdeňka a
Marie Paldusových – cvičení koníčci a drezér Jacky, vystoupení s kozičkami, lamou,
oslíkem a pejsky, show s klaunem Sambo, vystoupení iluzionisty a žongléra Zdendy.
ŠKOLNÍ ROK 2012 -2013
K 1. září 2012 přijato 5 nových dětí z Čepí, kapacita naplněna na 28 dětí.
V tomto školním roce nabízíme: divadelní a loutková představení, plavecký výcvik, jogu,
výuku angličtiny, logopedickou péči, vánoční besídku i besídku ke Dni matek, karneval pro
děti, školu v přírodě ,.. a navíc nový kroužek Předškoláček – pro děti, které půjdou v tomto
škol. roce k zápisu, tedy pro předškoláky, příprava na školu, povedou ho obě učitelky, 1 krát
za 14 dní dopoledne v MŠ.
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Termíny jednotlivých akcí pro rodiče – nástěnky v MŠ, pro veřejnost na webových stránkách
(aktuality, plánované akce)
K novému školnímu roku se upravila a dále ještě upravuje zadní část zahrady MŠ, která
opravdu „ prokoukla.“ Poděkování patří: Janu Masnému, Martinu Břízovi a Pavlu Ilemanovi,
Zdenku Koppovi, Pavlu Masnému a Josefu Machatému, kteří se podíleli na dalších pracech
v areálu MŠ.“
Lenka Tesařová
LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ A SBÍRKA PRO MŠ ČEPÍ
Sváteční neděli 19. února 2012 jsme v Čepí prožili ve společnosti herečky Kláry SedláčkovéOltové (www.divadlovdlouhe.cz) ze Studia kamarád, loutkáře Jaroslava Junga a jeho kapely.
Kulturní akce byla věnována sbírce pro Mateřskou školu v Čepí na pořízení nového nábytku
(www.makra.cz) do herny pro děti.
Sál Obecního domu v Čepí praskal ve švech, všech 100 nových, nedávno pořízených židlí
bylo obsazeno rodiči s dětmi z naší obce a okolí. Klárka, nyní v roli moderátorky, uvedla
příjemné odpoledne, přivítala všechny malé i velké diváky, paní starostku MVDr.
Dvořákovou, paní ředitelku MŠ Čepí Tesařovou a také poděkovala za finanční podporu
sponzorům:


BOCO Machines (www.boco.cz),



BAUSET CZ (www.bauset.cz),



POHORELEC (www.pohorelec.cz),



Zahradnictví Dubany (www.zahradnictvi-dubany.cz),



ABE.TEC (www.kreativninapady.cz),



Statek Ing. Arnošt Pleskot,



manželé Kubínkovi,

kteří školku podpořili celkovou částkou Kč 27 819,-Kč
Dále uvedla 2 loutková představení doprovázená kapelou kumštýře Junga. Do pokladničky v
sále přibylo z řad rodičů neuvěřitelných Kč 8 817,- Kč vč. věnovaného honoráře moderátorky
Kláry. Na koho se nedostaly úžasné perníčky z domácí pekárny Mgr. Jaroslavy
Chocherčákové, mají možnost prohlédnout si je na fotografiích www.cepi.cz.
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VYÚČTOVÁNÍ
POL POLOŽKA

PŘÍJEM

VÝDAJ

POZNÁMKA
Dar smlouva
Dar smlouva
hotově 19.2.
Dar smlouva
Na web
www.kreativninapady.cz,
letáčky rozdat
-zájem o reklamu na
plotě MŠ
Dar smlouva

1
2
3
4

BAUSET CZ
BOCO MACHINES
POHORELEC
ABE.TEC

3 500,-5 000,-7 000,-2 000,--

-

5

ZAHRADNICTVÍ
DUBANY
ING. ARNOŠT
PLESKOT
PLAKÁTY
KVĚTINA
SBÍRKA V SÁLE
LOUTKÁŘ – J.
JUNG
HONORÁŘ
MODERÁTORKA
MANŽELÉ
KUBÍNKOVI

3 000,--

-

1 000,--

-

8 817,--

160,-338,-5 000,--

PDD 18. 1. 2012
PPD 17. 2. 2012
hotově 19.2.
hotově 19.2.

-

2 000,--

Dar pro MŠ Čepí

5 000,--

-

Dar smlouva

CELKEM

35 317,--

7 498,--

6
7
8
9
10
11
12
13

Výtěžek Kč 27 819,--

14

Za ohromnou podporu a velkorysost děkujeme všem, kteří neváhali přispět!
Organizátoři: Výbor pro MŠ Čepí, MŠ Čepí a Obec Čepí.
LP

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

vá

Sběr velkoobjemového odpadu proběhl 8. září 2012 u požární zbrojnice v čase od 10:45 –
11:15. Poděkování za dozor a pomoc patří veliteli SDH Čepí panu Jaroslavu Brůnovi a
panu Jaroslavu Frankovi.
Sportovní areál u požární nádrže
Od roku 2007 prošel sportovní areál u požární nádrže několika změnami – vyčištění nádrže,
prořezání křovin, nátěru oken, mříží a fasády, nová pergola, oprava nátoku, osázení stromů,
nový bar, atd. Spousta lidí z obce si letos zaslouží pochvalu za iniciativu, nápady, dodávku
dveří, kuchyňské linky, materiálu na bar, úpravu okolí domku a volný čas věnovaný obecním
pozemkům: Andrejsová Kateřina, Bartošík Pavel, Brůna Jaroslav, Bříza Martin, Čapský
František, Dvořák Karel, Frank Jaroslav, Franková Libuše, Horáček Michal, Chocherčák
Milan, Kňava Vladimír, Machatý Josef, Masný Jan, Mráz Martin, Pithart Ondřej, Pleskot
Arnošt, Pleskotová Miroslava, Pohorelcová L., Rybenský Lukáš, Rybenský Martin, Soušek
Drahoslav, Suchá Jana, Šelemba Jiří ml., Štěrba Petr, Šubová Jaromíra.
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SÁZENÍ STROMEČKŮ V ČEPÍ
50 nových stromů - lip, dubů, javorů a jasanů vysadili občané obce Čepí v pondělí 7. května
2012. Výsadbu nové zeleně nazvanou "Přijďte si zasadit „svůj“ strom!" zorganizovali
zastupitelé Obce Čepí od 14 hodin ve sportovním areálu u požární nádrže. Vzniknout by tam
mělo stromořadí sloužící jako větrolam a hranice mezi pozemky. Chlapci sázeli převážně
duby a děvčata lípy.
Vhodné stromy a další odborné rady jsme
dostali od Ing. Martina Spálavského z
Duban, který zajistil vyměření, výkop,
dovoz mulčovací kúry a podpor.
Stromečky dodala firma Lesoškolky
Kladruby nad Labem. Správce areálu pan
Jaroslav Frank dohlédl nad převzetím
zboží a
služeb.
Všichni
ti, kteří
sami
zasadili
strom,
obdrželi pamětní list: 1. Šimon Ritschel - dub, 2. Anička
Ritschelová - lípa, 3. sourozenci Anna a Šimon Ritschelovi
- dub, 4. Jiří Čapský - lípa, 5. Vítek Ritschel - javor, 6.
Libuše Franková - dub, 7. Kateřina Andrejsová - lípa, 8. Jiří
Scholz - dub, 9. Jaroslav Frank - dub, 10. Pavel Bartošík lípa, 11. Barbora Pleskotová - lípa, 12. Jan Pleskot - dub,
13. Miroslava Pleskotová - javor, 16. Lukáš Koubek jasan, 17. Jan Masný - dub, 20. Anička Chocherčáková javor, 21. Vojta Jelínek - javor, 22. Frederik Černík - javor, 24. manželé Michkovi - javor, 26.
Lucie Pohorelcová - javor, 30. Klárka Veselá - jasan, 31. Milan Chocherčák jr - jasan, 32.
Sofie Pohorelcová - jasan, 37. Terezka Michková - lípa, 39. Markéta Jelínková - lípa, 44. Max
Pohorelec - dub, 46. Kryštof Veselý - dub, 47. Laura Pohorelcová - javor, 48. Valentýnka
Pekárková - javor. Ostatní stromy společně zasázeli manželé Frankovi, paní Andrejsová a
pan Bartošík, Jan Masný, manželé Michkovi, sourozenci Pleskotovi, L. Pohorelcová a
manželé Černíkovi. Noví "majitelé" stromků se o ně budou starat, dívat se, jak rostou, zalévat
je a na podzim sbírat spadané listí.
LP

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: 602 230 994), Čepí 39.
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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, přijďte si do zdejší knihovny vypůjčit knihu na podzimní
dlouhé večery. Máme tu spoustu zajímavých knížek, jak pro děti, tak i pro
dospělé. Z nových titulů jsou tu například: Zamilovaný poštmistr, Pouta
lásky, Eva Braunová, Vánoční loterie, Královská služba a Špionka Fiona.
Pro děti například: Abeceda od srdíčka, Neplechaté pohádky, Krtek a
čísla. Můžete si zde také vypůjčit nová čísla Praktické ženy a Vlasty.
Zároveň Vás malé čtenáře chci pozvat na zahájení Čtení pro děti dne 8. 10. 2012 od 18:00.
Těším se na Vás, Jindřiška Festová, knihovnice

8. SPOLKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČEPÍ
ČEPSKÝ TUNEL 2012
V pořadí již 6. závod v požárním útoku ČEPSKÝ TUNEL 2012 uspořádali
čepští hasiči v sobotu 12. května. Dopolední vytrvalý déšť vystrašil nejen
organizátory, ale i závodníky z okolí. Hasiče potěšila účast starostky obce
p. Dvořákové a účast hlavního rozhodčího pana Jiřího Jandy.
Hudbu zajistili DJ Koudy a DJ COP.
Kategorie děti ml: 1. SHD Klešice, Kategorie děti st: 1. SDH Klešice, 2. SDH Čepí
Kategorie ŽENY: 1. SDH Čepí, 2. SDH Moravany
Kategorie MUŽI: 1. SDH Dubany , 2. SDH Čepí, 3. SDH Moravany
Díky patří i manželům Frankovým, manželům Souškovým, firmám Autodoprava Jiří
Košťál a Autodoprava Jiří Pleskot, Klubu vojenské historie, manželům Pleskotovým za
vydatnou organizační a finanční výpomoc.
Za opravu závodní mašiny děkujeme Jaroslavu Frankovi a Milanu Dubcovi z Čepí.
Datum Pořadatel SDH

Název závodu

Umístění Čepí

ČEPSKÝ TUNEL 2012

2. DĚTI, 1. ŽENY,
2. MUŽI

12. 5.

ČEPÍ

26. 5.

St. Jesenčany

2.-3.6.

Pardubice

Aviatická pouť - 102.výročí

UKÁZKA TECHNIKY

16.6.

Blato

II. Blatská Steeplechase

3. DĚTI

30. 6.

Dubany

Dubanský most

8. DĚTI

4. 8.

Jezbořice

O pohár starosty obce

3. DĚTI, 11. MUŽI

8. 9.

St. Mateřov

Mateřovský pohár

5. DĚTI

22. 9.

Třebosice

Zavírání studánek

3. DĚTI
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SKVĚLÁ REPREZENTACE MLADÝCH
Malou odměnou za reprezentaci SDH Čepí (Jan Pleskot, Lukáš Koubek, Jiří Šelemba,
Natálie Kňavová, Adéla Rybová, Lukáš a Martin Rybenský, Martin Macicha, Adam
Tocháček, Vojtěch Žilík), byl mladým hasičům výlet na Seč ze soboty 18. na neděli 19. srpna
2012. Z Čepí na Seč a zpět se vypravili přímou linkou autobusu. Zázemím byla chatka v
Kempu u letadla a stany v okolí. Na plánu byla malá výprava na přehradu a večeři, exkurze
do PS a JSDHO Seč. Velkým zážitkem byl sjezd po pravé požární tyči, prohlídka prádelny
hadic, posezení v profi vozidle a reálný defibrilátor. Děkujeme tímto veliteli stanice PS Seč
panu Bohuslavu Šulcovi za organizaci obou exkurzí a také jeho kolegům za vyčerpávající
informace. Před odjezdem domů se všichni schladili v čisté Sečské přehradě. Díky
ukázněnosti mládeže je na plánu další "tajný výlet."

Ml. hasiči na aviatické pouti v Pardubicích
LP

JOSEFOVSKÁ S RED GUITARS
Hlas jako zvon a luxusní repertoár pro milovníky Janis Joplin, Suzi Quatro, Joan Jett, Anouk,
Cranberries, 4 Non Blondes atd., ale občas zařadila i kapely jako Led Zeppelin, Deep Purple,
Clash, Steppenwolf, ZZ Top a dalších hvězd uvedla v Čepí již po druhé pardubická skupina
RED GUITARS (www.redguitars.cz).
Josefovskou zábavu pořádali 17. března 2012 SDH a TJ Sokol Čepí. Vstupenky byly
slosovatelné a o půlnoci diváci vylosovali několik cen.
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Poděkování patří Obci Čepí za sál, hasičům a TJ SOKOL Čepí za úklid sálu, Ing. Karlu
Dvořákovi, manželům Pleskotovým za finanční příspěvek. S organizací pomáhala paní
Vlasta Linhartová a František Čížek. Ceny do tomboly věnovali hasiči Čepí, MORAVIA
CHEM a PEDIKÚRA-MANIKÚRA Saša Klímová.
LP

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČEPÍ
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Již tradičně dne 30. dubna 2012 proběhla akce TJ Sokol Čepí, SDH Čepí a obce Čepí –
pálení čarodějnic. Děti si přinesly spoustu doma vyrobených čarodějnic, které pak společně
pod dohledem SDH upálily na hranici. Byly odměněny nejkrásnější figuríny čarodějnic a
masky čarodějnic sladkou odměnou. Děti se také měly možnost projet hasičským autem.
Děti si mohly opéct buřty a na závěr zatančit sami nebo s rodiči na diskotékovou hudbu,
kterou zajistil DJ KOUDY a DJ COP. Občerstvení zajistil SDH Čepí a o obsluhu se postarali
manželé Frankovi. Děkujeme!!!
Petra Černíková
PRÁZDNINOVÉ TÁBOŘENÍ 2012
Sešli jsme se a nejprve jsme jako tradičně postavili svoje dočasná obydlí - stany. Jelikož
nám počasí přálo až moc, bylo neskutečné vedro, zchladil nás alespoň pohled na nácvik
požárního útoku dětí z Čepí. Další atrakcí byla ukázka výcviku pejsků z Kynologického
oddílu Jezbořice. I když i čtyřnozí kamarádi byli z toho dusna unaveni, přesto se snažili
převést, co umí a netrpělivě čekali na každé pohlazení od dětí. Jako vždy jsme se dočkali

pěkné a pro dobrovolné figuranty i trochu napínavé zábavy.
Po vystoupení pejsků se už tvořila fronta netrpělivců, jelikož následovala ukázka paintballu,
kdy si každý zájemce mohl vyzkoušet střelbu na cíl. To už jsme trochu pospíchali, abychom
se stihli všichni vystřídat, než spadnou první kapky.
Po krátké přeháňce jsme roztopili oheň, abychom povečeřeli opečené buřtíky. Nutno
podotknout, že díky přispění účastníků a účastnic na nás čekaly i jiné dobroty.
Další nachystané hry jsme zvládli na hřišti. Pak už se bohužel počasí jen zhoršovalo. To nám
však nezabránilo až do setmění strávit hezké společné chvíle při hrách ve družstvech pod
stříškou u domečku.
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Po prudké bouřce a po prostudování předpovědního modelu jsme se rozhodli, že táboření
bude bohužel bez přenocování a ačkoliv stany ve tmě smutně čekaly, nedalo se nic dělat,
větru a dešti jsme neporučili. I tak si myslím, že se letošní táboření vydařilo a děti si ho užily
a organizátoři taktéž.
Mgr. Jaroslava Chocherčáková
TRADIČNÍ ČTYŘHRY NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
Slunečný den podtrhly skvělé souboje všech 28 hráčů z Čepí a okolí. Sportovní den proběhl
v sobotu 30. června od 8 hodin na kurtu Restaurace pod terasou. Guru turnaje pan Jiří
Pekárek zvládl organizaci na jedničku, hráči a diváci si pochutnali na ukrajinském boršči a
dobrotách na grilu.
VÝSLEDKY:
ŽENY: 1. Lenka Kadlecová - Klára Elichová ; 2. Edita Pekárková – L.Pohorelcová
MUŽI: 1. Dušan Buchal - Václav Štefl , 2. Jan Volhejn - Pavel Mráz , 3. Bohumil Sůra - Ivo
Chudomský
4. Jiří Dubina - Patrik Záruba, 5. Ladislav Turyna - Tomáš Borovička , 6. Martin Krpata Libor Ryneš
7. Petr Dobiáš - Jakub Vlček , 8. Vladimír Ryba - Jan Pithart ml. , 9. Martin Veleba - Martin
Veverka
10. Lubomír Kadlec - David Holík , 11. Jiří Pekárek - Richard Bok , 12. Arnošt Pleskot - Milan
Černík
Ceny do soutěže věnoval TJ SOKOL Čepí a poháry Obec Čepí. Poděkování patří majitelům
Restaurace pod terasou za zapůjčení kurtu a zajištění občerstvení.
LP

DEN DĚTÍ
Obec Čepí a TJ SOKOL Čepí pozvali děti na den dětí. Kvůli silnému dešti se odpoledne pro
děti, místo v areálu mateřské školy, uskutečnilo v sále obecního domu v neděli 10. června od
15 hodin.
Byla pozvána hudební skupina Myš a Maš. Program měli velice pestrý s písničkami, různými
soutěžemi, do kterých zapojovali i děti a rodiče. Občerstvení pro děti hradil TJ SOKOL Čepí
a hudební skupinu Obec Čepí. Ze soutěže Hlas Československa 2012 do Čepí zavítal i Petr
Kutheil – byl jedním ze soutěžících, což bylo pro návštěvníky i pro nás organizátory velké
překvapení.
Zklamáním byla malá účast. Velmi mě mrzí, že se zde pořádají různé akce pro děti (i
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dospělé), organizátory to něco stojí (když ne přímo peníze tak čas, atd..) a potom je malá
účast. Vždyť je to akce hlavně pro děti. Že je venku špatné počasí? Nebo se nám dospělým
nechce?
Přijeli i lidé z okolních obcí a velmi se divili, že je tu tak málo návštěvníků. Jak by oni byli
rádi, když by se takové akce pořádaly u nich. Samozřejmě nemáme takové finanční
prostředky, abychom mohli pořádat velkolepé akce jako v některých jiných obcích. Ve
velkoleposti to přece není, je to o chuti. Některé obce na to mají více prostředků, protože
např. nemusí dotovat školku, to naše obec musí a tím má zase něco navíc pro své
obyvatele.

Nejvíce mě potom mrzí, když obyvatelé Čepí se těchto akcí nezúčastní a přitom se
ozývají různé zvěsti a pomluvy, že se v obci Čepí nic neděje atd. Velmi zajímavé a
smutné.
Petra Černíková
CVIČENÍ PRO SENIORY
Přijďte se protáhnout každé úterý od 17 hodin do Mateřské školy v Čepí pod vedením paní
Marie Kombercové.
POHLED UČITELE NA PŮLROČNÍ KURZ TAI-JI V ČEPÍ
Pokud se podívám zpětně k začátku cvičení tai-ji, musím říci, že téměř všichni žáci udělali
opravdu veliký pokrok, a to i přesto, že jsme cvičili pouze jednu hodinu týdně. V první části
jsme se hlavně zaměřovali na uvolnění svalů a naučení základních pohybů zahřívacího tai-ji.
K tomuto základu jsme ještě připojili i cvičení koordinace pohybů, a i zde je patrný velký
pokrok.
Jako vedlejší produkt cvičení sleduji u žáků i vetší míru sebevědomí, kdy již nemají tak
zásadní problém cvičení ve skupině a to dokonce i na místech, kde nejsou skryti očím
kolemjdoucích. Toto vnímám jako zlepšení koncentrace, která je směřována spíše dovnitř a
uvědomování si, že cvičení tai-ji je pro každého osobní cestou.
Pár otázek mi zodpověděla paní Jindřiška Soukupová a Růžena Placková:
Splnilo cvičení Tai-ji Vaše očekávání?
„Se cvičením Tai-ji a čchi kung jsem se blíže seznámila prostřednictvím cvičení pod vaším
vedením. Úžasné bylo i povídání a občasné předvedení techniky. Bylo to něco nového a do
té doby to bylo pro mne trochu zahaleno tajemstvím.“
Co pro Vás osobně cvičení tai-ji představuje?
„Abych byla upřímná, více mě oslovilo cvičení technik čchi kung a dokonce mě to zaujalo
natolik, že jsem si s kamarádkou začala shánět nějakou doplňující literaturu, abych se více
dozvěděla jak o cvičení samém, tak i o historii. Mohu doporučit knížku Čchi kung - cesta ke
zdraví a dlouhověkosti od autorů Radomíra Růžičky a Rudolfa Sosíka. Dokonce kamarádka
dostala knížku s DVD kurzem o základech tai-ji a tu jsme četly a společně sledovaly cvičení.
Hlavní co pociťujeme je fakt, že při cvičení se zklidňujeme a pokoušíme se dýchat pomaleji a
hlavně nemyslíme u toho na věci, které by nás rozptylovaly. Ani na to není při tom čas.“
Je pro Vás cvičení tai-ji přínosem?
„Určitě ano, ale jak jsem již řekla, sestavu čchi kung jsem schopná cvičit sama, část sestavy
kterou jsme společně nacvičovali z techniky tai-ji, už nejsem schopná dát dokupy a myslím
si, že nás takových bude víc. Hodně nás to cvičení dovedlo k samostudiu a vůbec i k
zamyšlení nad svým životem a to si myslím, že je víc nežli jsme si od toho na začátku
slibovali. Také je úžasné, že to je cvičení, které se dá provozovat v každém věku. Myslím, že
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to je druh cvičení, který může oslovit hodně lidí a bylo by dobré jeho pokračování udělat
některý všední den, aby do Čepí bylo lepší autobusové spojení?“
TJ Sokol Čepí ve spolupráci s Václavem Veselým nabízí
KURZ ČÍNSKÉHO ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ "26 forem Chen Tai-ji".
Tai-ji patří mezi tzv. vnitřní styly asijského bojového umění, jde o plynulé a pomalé cvičení,
kde je pozornost věnována především práci s energií, jako nástrojem pro udržení pevného
zdraví. Cvičením se harmonizuje celkový energetický potenciál v člověku, zbavuje nás stresu
a uklidňuje mysl. Při pravidelném cvičení je také zárukou pevného fyzického i duševního
zdraví. Sestava je pro svoji jednoduchost velice vhodná pro začínající studenty všech
věkových skupin.
Cvičíme v sále Obecního domu Čepí, každou neděli od 7. října od 17 hodin,
cena za 12 lekcí je 600,- Kč.
Přihlašte se, prosím, předem na email: vaclav.vesely@centrum.cz nebo na tel. 777 770 281.
TĚŠÍ SE NA VÁS VAŠEK V.
Ing. Václav Veselý

TANEČNÍ KURZ
Máte-li
zájem
o
kurzy
společenského
kontaktujte L. Pohorelcovou, t: 602 230 994.

tance,

PAINTBALL – TURNAJ V ČEPÍ
Chtěli byste vyzkoušet paintball v reálném turnaji?
Kontaktujte p. Lubomíra Kadlece, tel: 724 256 098.

ZUMBA PRO DĚTI bude od
října v sále Obecního domu Čepí, každou středu od 16.55 hod. Vaše
děti naučíme základní kroky a zábavné sestavy na rytmickou latinoamerickou hudbu. Zahrajeme si hry a vyřádíme se! První hodina bude
od 3. 10. 2012. Za TJ Sokol Čepí se na Vás těší instruktorka Kamča.
ZUMBA PRO ŽENY bude od října každou středu od 18 do 19 hod.

AKTUALITY A ZAJÍMAVÉ AKCE NAJDETE OD KAMČI
na www.facebook.com – Zumba v Čepí
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SPOLEK MARIÁŠNÍKŮ
Čepské
mariášníky
najdete
v zápalu
hry
každý
a každou neděli od 17 hod v salonku Obecního domu Čepí.

pátek

od

19

hod

POSVÍCENSKÝ MARIÁŠOVÝ TURNAJ
Mariášový turnaj pro zvané organizovali
čepští karbaníci na posvícenské pondělí
27. srpna 2012.
Poděkování sponzorům: Obec Čepí,
POHORELEC Čepí, EXCALIBUR ARMY
Čepí, BOCO Machines Čepí, Josef Čížek
Čepí, Jan Pithart st., BAUSET Čepí,
Autodoprava Jiří Košťál Čepí,
Sbor dobrovolných hasičů Čepí,
Smíšené zboží Vlasta Linhartová
Čepí,
ARX trade Ing. Dvořák Čepí,
Ing.
Bohumil
Hora
Praha,
František
Čížek
Čepí,
Ladislav
Turyna
Jezbořice,
Jan a Richard Pithartovi Čepí,
Jiří Festa Čepí.
František Čížek

RYBÁŘSKÝ SPOLEK ČEPÍ
Za rybáři je vidět spousta práce… fotografie můžete vidět i ve Fotogalerii na
www.cepi.cz nebo ve výloze Smíšeného zboží paní Vlasty Linhartové. Nástěnky
zhotovila paní Jana Suchá.
Úprava nádrže
Rybářský spolek Čepí vznikl na podzim roku 2011. Aktivní členové hned od konce zimy
začali s úpravami kolem požární nádrže vč. opravy nátoku. Zmizel starý rákos, jámy byly
zasypány, apod. Patří jim velký dík a obdiv za tolik fyzické práce, které úpravě nádrže v Čepí
věnovali.
Zarybnění nádrže
19. dubna 2012 nastala velká radost - první ryby dostaly své místo v čepské požární nádrži!!
Rybářský spolek Čepí zajistil i výstražné tabule. Chytat mohou jen majitelé rybářského lístku.
Ty lze zakoupit u paní Libuše Frankové v Čepí.
Rybářské závody pro děti
V sobotu 30. června 2012 se v Čepí u požární nádrže konaly první rybářské závody pro děti.
Počasí, organizační zajištění bylo úžasné! Hojná účast dětí z Čepí i okolí byla odměnou
všem z Rybářského spolku Čepí.
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Chytá se na způsob „Chyť a pusť“ od 1. dubna 2012.
LP

SPOLEK ŽEN
Dne 30. března 2012 jsme měly možnost pod vedením p. Kateřiny Pohorelcové získat novou
zkušenost s velikonoční výzdobou a to pomocí drátkování velikonočních kraslic. Paní K.
Pohorelcová přinesla spoustu již hotových výrobků a každá z nás si mohla vyzkoušet
drátkování na přinesených vyfouknutých vajíčkách anebo zakoupených polystyrenových
kraslicích. Na závěr nám ještě předvedla paní Kamila Veselá svoji techniku drátkování svých
ozdob.
JFst.

9. PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA 2012
MĚSÍC
Říjen 2012

TERMÍN *)

POŘADATEL

*

ZUMBA pro děti a ženy (od 18 h)

Středy od 16:55

TJ SOKOL

Seminář TAI-JI

neděle (17-19)

TJ SOKOL

Keramika

19. 10. od 18 h

Spolek žen Čepí

Podzimní bazárek oblečení

20. 10. (9-11 h)

TJ Sokol

Vítání občánků
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Listopad 2012
Lampionový průvod

*

TJ Sokol

Helloweenský karneval pro děti

*

TJ Sokol

Rocková zábava - PILINY

pá 23. 11.

Obec Čepí

Vázání Adventních věnců

pá 30. 11.

Spolek žen Čepí

Prosinec 2012
Mikulášská nadílka

5. 12.

TJ Sokol + Obec Čepí

Čepský vánoční jarmark +
výstava - 2. fotosoutěž 2012

14. 12.

Spolek žen Čepí+ Obec
Čepí

Rocková zábava - STRESOR

so 15. 12.

Vánoční zpívání s rozsvěcením
stromu

*

Obec Čepí
TJ Sokol + Obec Čepí

*) 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
POSVÍCENSKÁ MŠE
Posvícenskou nedělní mši v kapli Panny Marie
Karmelské sloužil 26. 8. 2012 pan farář Josef Smola z
Heřmanova Městce.
Za květinovou výzdobu patří poděkování paní Marii
Svobodové a za letošní úklid kaple paní Kateřině
Andrejsové.

LP

11. GRATULOVALI JSME JUBILANTŮM
Věra Horáčková 75
Vlasta Klímová 70
Helena Boušová 70
Marie Kertésová 85
Josef Jedlička 70
Jiří Macháček 70
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12. REDAKČNÍ RADA
VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE 2012

Redakční rada Čepských obecních novin v lednu 2012 vyhlásila druhou
FOTOSOUTĚŽ O
NEJHEZČÍ ZÁBĚR Z
NAŠÍ OBCE.
Fotografie mají vypovídat
o atmosféře, náladě,
historii a současnosti.
Cílem minisoutěže je
průběžně mapovat vývoj
obce za jednotlivé roky a
zároveň motivovat místní
fotografy příjemnou
odměnou.
Nejlepší obrázky měli
občané posílat do 31. 8.
na e-mail redakce. Sešlo
26 záběrů od 4 autorů.
Autoři fotografií:
Bc. Růžena Placková,
Bc. Kamila Veselá,
Ing. Leoš Pávek,
Adélka Rybová.
 vítězný snímek
„Jiná perspektiva“
od Bc. Veselé

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.
Za roznos posledního čísla novin děkujeme Barboře Surové a Martině Pithartové.
V barvě si obecní noviny můžete prohlédnout pod www.cepi.cz – záložka Obecní noviny.
Další vydání novin plánujeme na leden 2013.

Vydává: Obec Čepí, 533 32 Čepí 79. Reg. č. MK ČR E 11518

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

Uzávěrka: 17. 9. 2012
21

13. ROZHOVORY
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Obdivuji, když má někdo pořádného koníčka. Zde v Čepí několik lidí s kvalitním zájmem
máme, pojďme si tentokrát představit pana Oldřicha Voženílka (58), jehož láskou je
sokolnictví a chov dravců. Sokolnictví jako způsob lovu je zařazeno na seznamu UNESCO
jako kulturní dědictví. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů lovu.
Z Pardubic do Čepí jste se přestěhoval na jaře 2009. Od kdy
dravce chováte?
„V Čepí jsme našli vhodný pronájem, proto jsme zde. V dětství jsem
začínal andulkami a korelami. Pak jsem přešel rovnou k dravcům.
Míval jsem ochočené kavky, vrány šedivky, kalouse, poštolky a
sýčky. Mým snem je polární sokol. Zde bych je musel chovat
v klimatizované voliéře, vadí jim zdejší teplé klima přes léto.“
Co takový koníček obnáší?
„Nejedu třeba na dovolenou, nikdo se o ně nepostará. Je to prostě
srdeční záležitost. Přes léto je třeba měnit vodu až 3x denně, jejich stravou
jsou 1
denní kuřata, holubi apod. Nyní chovám např. sokola stěhovavého, raroha velkého, jestřába
lesního“.
Všimla jsem si čepiček na sokoly, rukavic.. Kde nakupujete?
„Sokolník by měl být všestranný. Sám šiji kožené sokolnické
rukavice, čepičky, brašny, pouzdra na nože, poutka, vyrábím si
rolničky apod. Také jsem vedl kroužek v Domě mládeže
Delta na Dukle v Pardubicích. Dnes už na to nezbývá čas“.
Jaká mají dravci jména?
(smích) „Jména se většinou dravcům nedávají, snad jen,
když se cvičí, tak se dají na jméno naučit, mají výbornou
paměť“.
Zúčastňujete se nějakých soutěží?
„Většina sokolnických akcí jsou lovy, ne soutěže. Při těchto lovech se nepoužívají
zbraně, ale pouze dravci a psi, kteří mají k tomuto účelu výcvik, dravec
je
pro
ně nedotknutelný. Pes dravci hledá a vystopuje zvěř.
Pan Voženílek (58) je členem Mysliveckého sdružení
Hubert v Lánech na Důlku od roku 1989. Od 15ti let byl
členem Českého mysliveckého svazu (dnes jednoty) na
výjimku až do složení mysliveckých a sokolnických
zkoušek. Do života v obci Čepí zapadl díky svým
kamarádům. Do podvědomí se dostal i přes
Prázdninové táboření pro děti u požární nádrže Čepí,
pro jejichž účastníky nabídl ukázku svých miláčků.

LP
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Z KONÍČKA POŘÁDNÝ KŮŇ
Jana, manželka Luboše Jeřábka, má v Čepí maminku paní Růženu Brožovou. Téměř
pokaždé se paní Brožové vyptávám, jak se mladí mají apod. Vzpomínám na krásný
zamilovaný mladý pár, který jsem jako dívka po očku sledovala.
Jak se máte, Jeřábkovi, kde Vám je konec?
„Po odchodu z Čepí jsme bydleli v západních Čechách poblíž hranic s Německem, kde jsem
pracoval u celní správy. Poté jsme se přestěhovali na malou vesnici poblíž Chocně, kde jsme
zrekonstruovali menší zemědělskou usedlost. Máme tři děti. K naší radosti se nejstarší syn
rovněž věnuje umění, v současnosti studuje na Umělecko-průmyslové škole v Ústí nad
Orlicí.“
Od kdy se umění věnuješ?
„Na fotografii jsem zachycen při mé nejmilejší
činnosti - malování. Věnuji se tomu od
malička, vyrůstal jsem vlastně v umělecké
rodině, kde maloval již můj děda, otec i
strýcové.“
Kolik let jste zde prožili?
„Na léta strávená v Čepí (byly to asi 4 roky)
vzpomínáme s Janou velice rádi. Nastoupil
jsem zde do zaměstnání jako zootechnik a
posléze se seznámil se svou nynější ženou.
Jsme spolu již 24 let. Velice rád vzpomínám i
na kolektiv zaměstnanců na tehdejším kravíně
K-600 v Čepí.“
Chystáš nějaké výstavy, nebo kde lze Tvoji
tvorbu vidět?
„Svou první samostatnou výstavu jsem
uspořádal v Chocni na zámku v Orlickém muzeu, dále pravidelně vystavuju na Orlickém
salónu v Ústí nad Orlicí. Nyní vystavuji několik obrazů ve výstavní síni v Atriu v Praze 3 Žižkov.“
Děkuji Lubošovi za pěkný pozdrav a vzpomínku na naši obec. Chcete-li se pokochat
jeho tvorbou, klikněte na www.jerabeklubos.estranky.cz/ anebo se vydejte na Žižkov.
LP
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RECEPTY Z MAMINČINA ŠUPLÍKU
Hrníčková buchta
2 hrníčky polohrubé mouky
1 hrníček cukru krupice
1 hrníček mléka
1/2 hrníčku oleje
2 celá vejce
1/2 prášku do pečiva
citrónová kůra nastrouhaná
Vše smícháme dohromady a vlijeme na vysypaný plech. Poklademe ovocem (švestky,
meruňky,jablka atd.). Posypeme drobenkou. Můžeme udělat změnu tím, že do poloviny
hmoty vmícháme 2 lžíce kakaa a lijeme na plech střídavě.
Rychlá štrůdle
1 pomazánkové máslo
2 misky od pomazánkového másla polohrubé mouky
Zpracujeme těsto, vyválíme, posypeme strouhankou, nastrouhanými jablky, osladíme dle
chuti, po zavinutí potřeme vajíčkem (mlékem) a dáme péci.
Jablečná bublanina
8 středně velkých jablek (nastrouháme)
8 lžic polohrubé mouky
8 lžic cukru krupice
1 prášek do pečiva
1/4 hrníčku oleje
4 vejce
Smícháme zvlášť vejce s cukrem do pěny, zvlášť ostatní hmotu, smícháme dohromady a
nalijeme na vysypaný plech.
Vše pečeme v troubě na 180 ºC, cca 30 minut.
Rada z rodinné kuchařky:
Kuchařince své ženušce má mužíček kupovat originální lahev mentholové francovky ALPY,
aby mohla natíráním čela a spánků zameziti migréně, povstalé z nesnesitelného horka u
sporáku. Také velmi dobře působí obklady ALPOU zředěnou na polovici mírně studenou
vodou.
Bc. Růžena Placková

POZVÁNKA K VOLBÁM
Volby do zastupitelstev Pardubického kraje budou v naší obci v budově Obecního úřadu
Čepí v pátek 12. října (14 – 22 hod) a sobotu 13. října (8 – 14 hod).
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