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Vážení spoluobčané,
úvodem Vás všechny chci srdečně pozdravit a popřát Vám pevné zdraví v novém roce.
Letošní rok nám začal poměrně razantně, a to volbou nového prezidenta. Výsledky z první
veřejné volby v Čepí naleznete na poslední straně obecních novin.
Bohužel něco ovlivnit nemůžeme, i když to také lze vnímat jako důsledek našeho rozhodnutí
na podzim – noví krajští zastupitelé schválili rozpočet Pardubického kraje na r. 2013, v němž jsou
poníženy finanční prostředky na veřejnou autobusovou dopravu. Změny jízdních řádů nastanou již 3.
3. 2013. Na jednání 18. 1. 2013 se zástupci Pardubického kraje a společnosti Oredo bylo starostům
obcí oznámeno, že zrušení některých spojů autobusů je z úsporných důvodů prostě nutné, i když jsou
tyto spoje cestujícími dostatečně využité. Konkrétně na lince 650606 (Pardubice – Čepí – Heřmanův
Městec – Vápenný Podol – Seč) budou určitě zrušeny spoje 7, 110 a 111 (nájezdový spoj brzy ráno
v pracovní dny a noční spoje v sobotu). Dále bude zrušen jeden pár dopoledních spojů –
pravděpodobně č. 14 a 17 (9,28 hod z Pardubic a 12,02 hod z HM). Návrhy nových jízdních řádů
budou včas zveřejněny.
V letošním roce začneme s rekonstrukcí veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. 1. etapa,
která bude částečně financována z dotačních prostředků MAS Železnohorský region, je plánována
ve směru od začátku obce od Duban k pomníku. 2. etapa, se kterou nám finančně (snad) pomůže
Pardubický kraj (program POV – i zde jsou položky poníženy) naváže u pomníku na 1. etapu a povede
ke křižovatce s odbočkou k MŠ. Vedení veřejného osvětlení bude uloženo do země, budou
instalovány nové sloupy a moderní LED svítidla. Jedno LED svítidlo máme zapůjčené a zkoušíme jeho
vlastnosti na křižovatce (dvojitý sloup u č. p. 22).
Po uložení kabelů veřejného osvětlení do země v zeleném pásu před domy konečně
vybudujeme nové vjezdy a vchody k č. p. 74, 58, 57, 56, 30, 29, 31, 18, 51 a 36 (tam, kde je již
zámková dlažba položená, se jen rozebere a opět uloží). Opravíme také povrch komunikace k MŠ.
Na vybudování vjezdů k domům využijeme dotaci ze Svazku obcí Za letištěm. Další etapy
rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu budou následovat v příštích letech, projektovou
dokumentaci máme na celou obec. S uložením kabelů do země již bude možno postupně opravit i
povrchy chodníků.
Plně z vlastních finančních prostředků začneme letos opravovat budovu č. p. 19 – Obecní
dům. Nejprve to bude již v lednu výměna vchodových dveří z výčepu na zahrádku, následovat bude
ústřední topení ve výčepu, nové účinnější a úspornější vytápění v sále, výměna oken ve výčepu
a dvou oken v sále, popř. oprava parket v sále atd., ale to vše záleží na tom, kolik financí budeme mít
k dispozici. Plánovaný rozpočet je jedna věc a skutečnost na účtu druhá.
Vážení občané, představila jsem Vám nejdůležitější úkoly obce Čepí na tento rok, ale protože
nejen stálou prací živ je člověk, dovolte, abych Vás srdečně pozvala na 1. obecní ples a na další velmi
oblíbený ples MŠ!
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
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1. DĚNÍ V OBCI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
25. 11. 2012 jsme za zvuků hudby z pohádek slavnostně přivítali 5 nových občánků. Jsou to:
Markétka Jelínková, Karolínka Svobodová, Vaneska Salavová, Mikuláš Novotný a Eliška
Bourová. Všem dětem přejeme hodně zdraví a rodičům jen samou radost.

Eliška Bourová, Vaneska Salavová, Mikuláš Novotný, Markétka Jelínková, Karolínka Svobodová

UNIVERZITA V ČEPÍ
Univerzita třetího věku (U3V) je součástí koncepce nazývané
celoživotní vzdělávání.
Cílem kurzů U3V je poskytnout seniorům možnost se dále vzdělávat,
rozšiřovat si znalosti v různých dalších oborech, ale hlavně se
společně setkávat a o společném tématu vážně i nevážně
diskutovat. U3V nabízí témata z různých oblastí - historie, kultury,
politiky, odívání, zdravé výživy, zdravovědy, zahradničení apod.
Témata, kromě úvodní astronomie (sluneční hodiny), jsou volitelná
dle dohody a zájmu celé studijní skupiny.
Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy, které je slavnostně
předáváno v aule Karolina v Praze. Poplatek za kurz hradí Obec
Čepí, je pro naše spoluobčany ZDARMA.
V lednu 2013 začne nový semestr.
Obec Čepí nabízí příjemný prostor společenské místnosti v Domě s chráněnými byty
v centru obce s počítačem a diaprojektorem s možností používání sousední kuchyňky ke
zpříjemnění studia.
V případě zájmu kontaktujte paní starostku MVDr. Dvořákovou.
Další informace na stánkách Univerzity Karlovy: www.cuni.cz/UK-51.html
ZVUK SIRÉNY
V Čepí je cvičně spouštěna každou 1. středu v měsíci ve 12 h siréna = poplach, která je
určena pro hasiče. Upozornění pro hasičský zásah není předem avizováno!
Vyhlášení nebezpečí jiného charakteru např. evakuace, je vždy doprovázeno slovním
vysvětlením buďto rozhlasem, megafony anebo jinak.
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NOVÝ TELEVIZNÍ PROGRAM
Na Vašich televizích naleznete nový televizní program se zpravodajstvím z našeho kraje.
Tato televize s názvem V1 je plná dokumentů o přírodě i technice a naladíte ji na klasickou
televizní anténu. Pokud televizi sledujete, můžete vyhrát i hodnotné ceny.
Info: www.VCTV.cz
JÍZDNÍ ŘÁDY – ZMĚNY
Dovolujeme si Vás upozornit, že od 9. 12. 2012 došlo k drobným změnám v jízdních řádech
linky č. 24 i linek OREDO. Jedná se o minutové výkyvy.
POZOR - od 3. března budou následovat další změny.
UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR
Policie ČR upozorňuje občany našeho okresu na častější
případy vykrádání rodinných domů a chat.
MIKULÁŠ
Sv. Mikuláš se svou družinou ve středu 5. prosince navštívil
nezbedníky z Čepí.
V Mateřské škole Čepí je zhruba 10 dní před událostí umístěna
schránka, kam můžete svoje „přihlášky“ vhazovat. Uvést je
třeba Vaši adresu, hříchy i pochvaly a preferovaný čas
návštěvy. Letos nás nadílka čeká ve čtvrtek 5. 12.

CO OD ZÁŘÍ V ČEPÍ PROBĚHLO DO KONCE ROKU 2012
Říjen 2012
Seminář TAI-JI (12 hodinových lekcí)
ZUMBA pro děti (od 16:55) a dospělé (od
18 h)
Keramika
Podzimní bazárek oblečení

od 3. 10.
od 3. 10.
každou STŘEDU
pá 19. 10. od 18 h

TJ Sokol

20. 10. (9-11)

TJ Sokol

TJ Sokol
Spolek žen Čepí

Listopad 2012
Lampionový průvod

pá 2. 11. od 17:30

Obec Čepí, TJ Sokol

Helloweenský karneval pro děti

ne 4. 11. od 15 h

TJ Sokol

Druhý ZUMBA maraton v Čepí

so 17. 11. od 14 h

TJ Sokol

Rocková zábava - PILLINY a Seš LOST
Vítání občánků
Vázání Adventních věnců
Čepský vánoční jarmark + Výstava
FOTOGRAFIÍ - 2. fotosoutěž 2012
Prosinec 2012
Mikulášská nadílka
Rocková zábava - STRESOR
Vánoční zpívání s rozsvěcením stromu
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pá 23. 11.

Obec Čepí

ne 25. 11. od 10 h

Obec Čepí

30. 11.

Spolek žen Čepí
Obec Čepí

5. 12.

TJ Sokol + Obec Čepí

so 15. 12.
pá 21. 12. od 17 h

Obec Čepí
TJ Sokol + Obec Čepí
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FOTOGALERIE 2012
























Vánoční naladění 2012
Mikulášova družina
Adventní věnce a jarmark
Vítání občánku 2012
Zumba maraton č.2
Helloweenský karneval
Exkurze HS Přelouč
Hasiči zavírají studánky
Výlet pro seniory - Slatiňany
Hasiči ve St. Mateřově
2. fotosoutěž
Hry bez hranic 2012
Posvícenský mariášový turnaj
Posvícenská mše
Nohejbalový turnaj
Hasiči na Seči
Hasiči v Jezbořicích
Táboření pro děti
Rybářské závody pro děti
Zarybnění nádrže
Úprava nádrže
Tenis 30. 6. 2012
Předprázdninová zumba pro děti

www.cepi.cz





















Zumba pro děti 2012
Dětský den 10. 6.
Závody v Blatě 16. 6.
Trénink hasičů 15. 6.
Zumba maraton v Čepí
Hasiči na Aviatické pouti 2012
Den matek a akce pro dříve
narozené
Čepský tunel 2012
Trénink hasičů 11. 5.
Zumba pro děti
Stromky 2012
Pálení čarodejnic 2012
PO očima dětí 2012
Velikonoční jarmark
Velikonoční drátkování
Josefovská s Red Guitars
Zumba i v Čepí
Memoriál V. K. 2012
Kurz 1. pomoci
Loutkové představení a sbírka pro
MŠ Čepí

2. INFORMACE ZE ZASTUPITELSTEV OBCE (ZO)
ZO 17. 1. 2013 přítomno: 5 zastupitelů, 2 omluveni (Mgr. Ritschel, p. Pohorelec)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo 5. úpravu rozpočtu obce Čepí na r. 2012
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo 1. úpravu rozpočtu obce Čepí na r. 2013
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo nového nájemce bytu v DCHB v Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo umístění maringotky Rybářskému spolku Čepí u požární
nádrže na obecním pozemku na dobu neurčitou za podmínky dodržování čistoty a úpravy
okolí maringotky.

ZO 20. 11. 2012 přítomno: 6 zastupitelů, 1 omluven (p. Pohorelec)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pronájem sálu OD na 31. 12. 2012 panu Jakubovi Mrázovi
za snížený poplatek 100 Kč.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Žádost o pronájem sálu – maraton zumby - paní Kamile
Čermákové, akce proběhla v so 17. 11. 2012, snížený pronájem ve výši 500 Kč odsouhlasen
zastupiteli elektronickou poštou.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného
fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Výše finančního příspěvku pro 2013 bude Kč
1 000,-.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0337349419 ze dne
18. 5. 2012.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo doplnění usnesení o prodeji pozemku č. st. 139 o výměře
41 m2 ze dne 19. 6. 2012. Prodej za nižší cenu, než je cena účetní, se uskutečnil z praktické
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a logické snahy zastupitelstva obce a majitele objektu postaveném na tomto pozemku o
vyrovnání majetkových poměrů z historie – soukromá hala umístěná na tomto původně
obecním pozemku. Tato nesrovnalost vznikla v souvislosti s narovnáním toku Dubanky
během 80 let 20. stol.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo proplacení příjmového pokladního dokladu TJ SOKOL
Čepí za divadelní představení MGA. Martin Hruška – Pat a Mat ze dne 4. 11. 2012 ve výši
Kč 3 000,-- a PPD za předvánoční představení 21. 12. 2012 Kč 2 000,--.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo 4. úpravu rozpočtu obce Čepí na r. 2012.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků
obce za r. 2012 ke dni řádné účetní závěrky a jmenuje za členky ÚIK paní P. Černíkovou
(předsedkyně), p. M. Pleskotovou, p. Pohorelcovou L.
Zastupitelstvo obce Čepí pověřuje komisi ve složení paní Pohorelcová Lucie, p. Pleskotová
Miroslava, p. Černíková Petra k provedení veřejnosprávní kontroly účelně vynaložené
čerpání prostředků z příspěvku na provozní náklady pro PO MŠ Čepí a kontroly majetku
(inventurní soupisy) v MŠ Čepí za období od 1. 1. – 31. 12. 2012.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
výši Kč 550,- / 1 občana.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo vnitřní směrnici Spisový a skartační řád.

ZO 11. 12. 2012 přítomno: 6 zastupitelů, 1 omluven (p. Pohorelec)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo rozpočet obce Čepí na r. 2013 s příjmy ve výši Kč
5 723 600,--, výdaji Kč 4 776 700,-- a financováním (přebytek hospodaření, splátky jistin) ve
výši Kč 946 900,--. Zastupitelstvo obce schvaluje závazný ukazatel – neinvestiční příspěvek
pro příspěvkovou organizaci MŠ Čepí na r. 2013 ve výši Kč 200 000,--.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo nového nájemce bytu v DCHB v Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Dodatek č. 1/ 2013 k smlouvě č. 021/02 o odvozu odpadu
mezi Obcí Čepí a SOP a. s. Přelouč.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pronájem sálu firmě BOCO Pardubice, Čepí 1, na 14. 12.
2012 (úklid dopoledne 15. 12.) za účelem konání podnikového vánočního večírku. Cena
pronájmu 1 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pořízení PD na přeložení VO a VR za nabídnutou cenu, tj.
úhradu poloviny ceny z Kč 10 500 + DPH.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na
r. 2013 mezi obcí Čepí a DPMP a.s.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo nabídku firmy Grand-Pol s. r. o. Havlíčkova 60a, Jihlava,
IČ 27702715 dle předložené cenové nabídky ve výši Kč 25 331, 93 vč. DPH na dodávku
dveří z výčepu na zahrádku.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapracování parcel č. 1, 2, 3 v Územní studii pro p. p. č.
107/1 v k. ú. Čepí do návrhu nového ÚP obce Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku Ing. arch. Mudruňky na úpravu návrhu
nového ÚP obce Čepí ve výši 20 000,- Kč bez DPH.
LP
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3. FIRMY V OBCI
V lednu 2013 byly aktualizovány údaje na www.cepi.cz v menu Firmy v obci.
Podnikatelé z Čepí mají možnost INZERCE ZDARMA v Čepských obecních novinách
nebo rozesílaných Aktualitách. Chcete-li přihlásit Vaši firmu, upravit kontakt nebo zadat
inzerát, napište na redakce@cepi.cz.

4. INZERCE
Obec Čepí – PRONÁJEM SÁLU OBECNÍHO DOMU
Žádejte na Obecním úřadě Čepí nebo pošlete e-mail starosta@cepi.cz
DOMEK U POŽÁRNÍ NÁDRŽE
Chcete si pronajmout domek na akci? Nabídněte nájemné. Uhradit je třeba i
spotřebovanou el. energii. Poptejte nebo pošlete žádost na starosta@cepi.cz
ZUBNÍ ORDINACE

MUDr. Marie Morávková

T: 466 971 160

Od prosince 2012 ordinuje Dr. Ekhlakov. Upraveny byly i ordinační hodiny v Čepí.
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

13 - 18 (MUDr. Morávková)
13 - 18
(Dr. Ekhlakov)

7:30 - 12
(Dr. Ekhlakov)
7:30 - 12 (MUDr. Morávková)
7:30 - 15 (MUDr. Morávková)
7:30 - 14 (MUDr. Morávková)
7:30 - 12
(Dr. Ekhlakov)

HLEDÁ PRACOVNÍKY PRO DVOUSMĚNNÝ PROVOZ
 SOUSTRUŽNÍK – OBRÁBĚČ KOVŮ
 OBSLUHA SPECIÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO
HORIZONTÁLNÍHO CNC CENTRA WHN 13 R

POŽADUJÍ:
 Vyučen ve strojírenském oboru
 Zodpovědný přístup
 Flexibilitu
Životopisy na e-mail: jobs@boco.cz

NABÍZÍ:
 Perspektivní zaměstnání ve firmě s dlouholetou tradicí
 Odborné zaškolení
 Zajímavé platové podmínky
 Zaměstnanecké benefity

DJ KOUDY & DJ COP nabízí HUDEBNÍ PRODUKCI na soukromých večírcích, narozeninách,
rodinných oslavách, svatbách i akcích hasičů za přijatelnou cenu.
PRONÁJEM ZVUKOVÉ A SVĚTELNÉ APARATURY – mixážní pulty, zesilovače a příslušenství.

Miroslav Koudela, tel: 774 658 494

dj.koudy@seznam.cz
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5. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od začátku školního roku už uběhlo pár měsíců a my jsme ve školce
nelenili. V září jsme viděli loutkové představení „Jak šel kozlík do světa„,
v říjnu pohádku „ O řepě „ a v listopadu pohádku „O Smolíčkovi„. Rozjeli
jsme se do Pardubic do Základní waldorfské školy Gorkého na program
„Pojďte s námi do pohádky„. Některé naše děti se zúčastnily vítání občánků
v Čepí s krátkým programem. Před Vánocemi jsme se ve školce
fotografovali, uvítali jsme Mikuláše s čertem a andělem a připravili jsme pro
rodiče a blízké příbuzné vánoční besídku. Po Novém roce nás navštívil
minicirkus se zvířátky a Zoologická zahrada z Jihlavy nám
předvedla ukázku výcviku dravců a sov. Od září 2012 k nám dochází Mgr.
Martina Sádovská na logopedii a Lucie Pohorelcová na kroužek anglického
jazyka. Další akce nás ještě čekají, takže se máme na co těšit. A jednou takovou velkou akcí
bude opět po roce ples mateřské školy, o který je mezi veřejností zájem. Můžete se těšit
na sobotu 9. března 2013, už nyní vás srdečně zveme.
Učitelky MŠ Čepí
Důležité upozornění pro rodiče, kteří mají zájem o zápis dětí do Mateřské školy Čepí
na školní rok 2013 – 2014, tzn. od 1. 9. 2013. Zápis dětí proběhne až v měsíci květnu.
PŘEDVÁNOČNÍ ÚSMĚVY
Jako každým rokem se děti, rodiče a další spřízněné osoby těšili na vánoční besídku v
mateřské škole. Když ta chvíle nastala odpoledne 18. 12. 2012,
bylo cítit napětí, jak to dopadne, očekávání, aby se všechno povedlo
a hlavně radost z možnosti ukázat, co se děti naučily, jak jsou zase o
krůček více samostatné. Pod vedením paní ředitelky Lenky Tesařové
a paní učitelky Ivany Kudrnové se odvíjelo pásmo básniček,
písniček, doplněných o pohybovou aktivitu. Obdivovali jsme odvahu
dětí vystoupit před diváky a jejich případná drobná zaškobrtnutí
vyvolávala úsměv na tvářích, všechna vystoupení si zasloužila
potlesk a uznání. Velký obdiv si děti vysloužily i u svých mladších
sourozenců, kteří na ně hleděli s bezmezným obdivem a hned by se zapojili do rejdění.
Rodiče dostali od dětí drobné dárky, které vytvářely při výuce a děti dostaly balíčky s
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vitaminy Preventan Junior na posílení
imunity a jistě je čekala nějaká
sladkost na doma. V samém závěru
se pochlubily děti, jak zvládají anglický
jazyk pod vedením paní Lucky
Pohorelcové předvedením krátkého
pásma.
Každé takové vystoupení nás naplňuje
pýchou nad ratolestmi, radostí z jejich
výkonů a zase se těšíme na nějakou
další příležitost je vidět v akci. Dík
patří všem, kteří se postarali o tak
hezký zážitek.
RP

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

vá

ODPADY, ODPADKY, POPELNICE, KONTEJNERY,

aneb JAK DÁL S ODPADY V NAŠÍ OBCI?
Asi si všichni umíme představit zábavnější téma k diskusi, než jsou odpady. Na druhou
stranu rozličné odpady denně produkuje každý jedinec, každá rodina, každá firma. A
můžeme se oprávněně domnívat, že do budoucna nebude odpadů méně, spíše naopak.
Nikdo jistě nepochybuje o nezbytnosti pravidelného odstraňování odpadů z našich
domácností, pracovišť, z okolí domů, z ulic obce. Kdyby systém svozu odpadů přestal
fungovat, byli bychom pravděpodobně za velmi krátkou dobu zavaleni nevzhlednými a
zapáchajícími hromadami.
Nikoho dnes už také nepřekvapí, že odklízení našich vlastních odpadů najatými firmami jsou
zpoplatněné služby. A vzhledem ke skutečnosti, že vlastně platíme za likvidaci něčeho, co už
nepotřebujeme, co jsme už vyhodili, čeho se chceme zbavit, co nám už nepřinese žádnou
hodnotu, nestojí to zrovna málo.
V loňském roce jsme za likvidaci všech možných odpadů jako obec zaplatili cca 400.000,-Kč,
což činí přibližně 8% ročního rozpočtu obce. Přibližně polovinu těchto nákladů hradila obec,
polovinou jsme na poplatcích přispěli my, občané. Roční poplatek za sběr a svoz
komunálního odpadu činil loni 500,-Kč na osobu. Pro rok 2013 mohla být dle zákonných
norem sazba navýšena až na 821,-Kč, zastupitelstvo nakonec schválilo navýšení o pouhých
50,-Kč na 550,-Kč / 1 osobu.
V naprosté většině obcí jsou náklady na svoz a likvidaci odpadů obdobně v nějakém poměru
rozděleny mezi obec a občany. Teoreticky je určitě možná i varianta, aby celé náklady nesla
obec, pak ovšem výrazně pokrátíme rozpočet a peníze nám dozajista budou chybět jinde –
co utratíme za odpad, nebudeme moci investovat do zvelebování obce apod. Navíc, vše
kolem nás se zdražuje, i svozové firmy zvyšují poplatky za své služby. Budeme tedy zcela
určitě platit stále víc.
Nabízí se ale i několik možností, jak bychom se možná mohli pokusit náklady na svoz a
likvidaci odpadů do budoucna přinejmenším zachovat na stávající výši, ale možná je i trochu
snížit:
1) Obec nyní zjišťuje možnosti a smluvní podmínky svozu u několika poskytovatelů těchto
služeb – je možné, že se nám podaří vyjednat výhodnější podmínky, než pro nás plynou ze
stávající smlouvy s SOP Přelouč.
2) Některé obce svážejí netříděný komunální odpad (naše domovní popelnice) pouze 1x za
14 dní, ne tedy 1x týdně jako u nás v Čepí. Je otázkou, zda by to pro nás pro všechny bylo
dostačující – některé popelnice bývají při každotýdenním svozu poloprázdné, jiné zase vždy
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přeplněné. Bylo by řešením, kdyby si některé domácnosti přikoupily další popelnici? Je
možné, že nyní někteří plníme domovní popelnice i odpadem, který by tam nemusel být?
Např. plasty, papír, sklo, které můžeme třídit do kontejnerů, nebo bioodpad, který můžeme
kompostovat, nebo odvézt na bioskládku?
3) Třídění odpadů v sobě skrývá dvě bezvadné výhody – jednak se samozřejmě sníží
množství odpadu v popelnicích, které se pak nemusejí vyvážet tak často, ale současně i
obec dostává za třídění zaplaceno. A mohou to být za rok přinejmenším desetitisíce korun.
Jak jsme na tom jako obec i jako jednotlivci se tříděním odpadů? Je pro nás samozřejmostí
mít doma oddělené odpadkové koše, krabice či pytle na papír, plast, sklo, bioodpad, které
čas od času odvezeme do kontejnerů u hasičské zbrojnice nebo u obchodu? Nebo nás to
stále obtěžuje, je to zbytečná komplikace, doma nemáme místo, kontejnery jsou daleko, kdo
by se tam s tím tahal? Když už jsme přece zaplatili poplatek za popelnici, tak ji přece také
pořádně naplníme.
Je otázkou, zda bychom více třídili, kdybychom to ke kontejnerům neměli mnozí tak daleko –
bylo by tedy řešením vybudovat v obci více míst s kontejnery?
4) V mnoha obcích s úspěchem zavedli třídění a svoz tříděných odpadů (plasty, papír,
nápojové krabice) v plastových pytlích. Určitě jsme mnozí v některých obcích viděli vedle
popelnic ležící zavázané modré a žluté pytle. Svozová firma je pak odveze přímo od našeho
domu. Doma tedy můžeme třídit rovnou do svozových pytlů a nikam daleko s nimi nemusíme
chodit. I za tento druh třídění bude obec dostávat zaplaceno. Bylo by toto pro nás vhodnější?
Chceme tento způsob svozu tříděného odpadu v naší obci zavést?
Asi i zde bude platit „co člověk, to názor“. Prosím, vyplňte přiloženou anketu a vložte ji do
připravených krabic na obecním úřadě, mateřské škole, obchodě a pohostinství do
konce února 2013. Jedině tak budeme mít co nejvíce vašich připomínek a podnětů a
budeme se moci co nejlépe rozhodnout, jak dál s odpady v naší obci. Děkujeme.
Zastupitelé obce

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA PARDUBICKÉHO KRAJE www.rrapk.cz
Na stránkách www.cepi.cz – Důležité odkazy – „Životní prostředí – tiskové právy“,
naleznete tiskové zprávy s tématikou odpadového hospodářství, které vznikly v rámci
projektu realizovaného Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje ve spolupráci
s Pardubickým krajem. Partnerský projekt dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje
v oblasti ekologie a odpadového hospodářství získal podporu z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.






RRAPK_odpady_1_2_11_2012
RRAPK_odpady_2_2_11_2012
RRAPK_odpady_3_11_12_2012
RRAPK_odpady_4_11_12_2012
RRAPK_odpady_5_11_12_2012







RRAPK_odpady_6_11_12_2012
RRAPK_odpady_bw_3_11_12_2012
RRAPK_odpady_bw_4_11_12_2012
RRAPK_odpady_bw_5_11_12_2012
RRAPK_odpady_bw_6_11_12_2012

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.
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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.
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, milé děti,
dovolte mi, abych Vás pozvala do Obecní knihovny, která má otevřeno každé pondělí od
19:00 do 20:00 hodin. Mám pro Vás spoustu zajímavých knížek jak ze stálého fondu, tak i z
pardubické Krajské knihovny. Jsou tu zajímavé tituly pro všechny generace jako například:
Výroky slavných, Závoj strachu, Projekt Babylon, Templářské dědictví, Kubula a Kuba
Kubikula, Říkej si a hraj a Kocouří knížka.
Každé pondělí od 18:00 hodin pořádáme pro děti čtení pohádek, které bude
probíhat až do konce března. Děti, přijďte si poslechnout pohádku ze Špalíčku pohádek a
namalovat obrázek.
Těším se na Vás, Jindřiška Festová, knihovnice

8. SPOLKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČEPÍ
SDH Čepí bylo založeno v roce 1938.
Manželé Grundovi mají zásluhu na obnovení činnosti sboru v roce 2007,
zejména vedením dorostu. Současně byla obnovena Jednotka sboru
dobrovolných hasičů (JSDH), která slouží Obci Čepí jako zásahová složka při požárech,
povodních, nehodách či vichřicích.
Hasiči přispívají svojí činností i k rozkvětu obce, pomáhají při sběrech velkoobjemového
odpadu, sváží železo, dohlížejí při pálení čarodějnic, pořádají turnaje ve stolním tenisu a
prezentují obec na závodech v pardubickém okrsku. Tréninky jsou od jara do podzimu
v závislosti na počasí o víkendech na hřišti u požární nádrže.
Od roku 2011 začali hasiči - mladší žáci 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. 2012 byl rokem nejmladších hasičů.
Obec Čepí reprezentovali i na Aviatické pouti v Pardubicích. Výsledkem je rozrůstající se
parta děvčat a chlapců nadšených pro požární sport. Členské příspěvky jsou Kč 150,-/dospělého/rok a mládež Kč 100,--/os/rok a zahrnují pojištění a další výhody. Starostou SDH
Čepí je pan Milan Chocherčák, tel: 604 486 151, e-mail: sdhcepi@seznam.cz.
Fotodokumentaci z akcí je na www.facebook.com SDH Čepí a www.cepi.cz
VÝROČNÍ SCHŮZE – 12. 1. 2013 proběhla 12. 1. 2013.
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PLÁN ZÁVODŮ NA 2013
DATUM

POŘADATEL SDH

NÁZEV ZÁVODU

4. 5.

Třebosice

Otvírání studánek

Čepí

11. 5.
1. 6.
1. 6.

Staré Jesenčany

ČEPSKÝ TUNEL 2013
Oslavy 75 let založení SDH
Okrsková soutěž
Memoriál B. Hrachoviny
O pohár starosty obce

1. - 2. 6.

Pardubice

Aviatická pouť - 103.výročí

15. 6.

Třebosice

O pohár starosty

29. 6.

Dubany

Dubanský most

10. 8.

Jezbořice

O pohár starosty obce

31. 8.

Blato

III. Blatská Steeplechase

7. 9.

Starý Mateřov

Mateřovský memoriál

14. 9.

Staré Jesenčany

Soutěž dvojic

21. 9.

Třebosice

Zavírání studánek

říjen

Starý Mateřov

Dálková doprava vody
LP

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČEPÍ
TJ SOKOL a Kamila Čermáková před
Vánoci (19. 12.) zvali ženy na
PŘEDVÁNOČNÍ CVIČENÍ v Čepí, aby si
odpočnuly od cukroví. Dárkem od Kamči
byla 1 hodina zumby a 30 min posilování
za stejnou cenu.

2. Zumba marathon v Čepí 17. 11. 2012

KARNEVAL
Tradiční podzimní karneval se konal 4. 11. a nesl se ve strašidelném helloweenském duchu.
Dostaveníčko si dali filmoví hrdinové, strašidelné i pohádkové postavy. Pobavit nás přijel pan
Hruška z Brna a vzal si na pomoc i nešiky Pata a Mata, kteří nás nejen rozesmáli, ale naučili
například přítomné tatínky, jak se vyměňuje prasklá žárovka - samozřejmě s patřičným
nasazením a vynalézavostí. S oběma kutily jsme se trochu chystali i na Vánoce, pak přišlo
na řadu tancování, jízda na popletené koloběžce a na závěr nechyběl hon na bublinky.
Zábava byla pro děti i pro jejich přítomný doprovod. Budeme se těšit zase někdy příště.
JCH
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VÁNOČNÍ NALADĚNÍ
TJ Sokol, Spolek žen Čepí a Obec Čepí uspořádali v pátek 21. 12. 2012 opět akci „Vánoční
naladění“ od 17 hod.. Sál krásně voněl svařeným vínem, cukrovím a sváteční vánoční
náladou. Na akci hráli opět sourozenci Podivinští. I když jsou to velmi mladí lidé, rozumí
dětské dušičce a ví, jak děti vtáhnout do hudební hry. Měli vánočně laděný program a při
vystoupení se snažili hodně zapojit děti a také dospělé. Děti si samy zkoušely zpívat do
mikrofonu a tím potěšily určitě každé srdíčko v sále. Každé dítě, které se zúčastnilo této
akce, bylo odměněno „dárečkem od Ježíška“. Bylo úžasné sledovat rozzářené dětské
obličeje. Myslím, že se tato akce velmi vydařila. Ten, kdo nepřišel, může jen litovat.
PČ

Rodiče, dopřejte svým dětem ještě další zábavu a aktivitu mimo školních
a jiných kroužků. Uvítáme nové členy - děti do 10 let.
Scházíme se každý týden v pátek od 16,30 příp. od 17 hod. Změna je vždy předem
upřesněna. Děti cvičí, hrají soutěžní hry apod. Při schůzkách v sále Obecního domu Čepí
vyrábíme přáníčka, ozdoby, vždy k danému tématu.
Pořádáme různé akce. Plánován je jarní maškarní ples, pálení čarodějnic – průvod, dětský
den, rozloučení se školním rokem, stanování, výlety nebo zájezdy.
Chápeme, že mají někteří rodiče jinou představu o „sokole“, ale nejsme školení pedagogičtí
pracovníci. Děláme to pro radost našich dětí, kteří se rádi sejdou i mimo školu a školku a
mohou tímto vytvářet další přátelská pouta. Věřím, že se tyto schůzky líbí i rodičům, kteří děti
doprovází. Dotazy na tel: 608 711 551 nebo email cernik.petra@seznam.cz
ZUMBA PRO DĚTI je v sále Obecního domu Čepí, každou středu od 16.55 hod.
ZUMBA PRO ŽENY je každou středu od 18 do 19 hod.
AKTUALITY www.facebook.com – Zumba v Čepí
CVIČENÍ PRO SENIORY
Přijďte se protáhnout každé úterý od 17 do 18 hodin do Mateřské školy v Čepí
pod vedením paní Marie Kombercové.
SEMINÁŘE TAI-JI
Každou neděli od 17 do 18 hod v sále Obecního domu Čepí.
Nový běh TAI-JI bude začínat v neděli 27. 1. 2013 (v rozsahu 12 lekcí) pod vedením Ing.
Václava Veselého, tel: 777 770 281, vaclav.vesely@centrum.cz.

TANEČNÍ KURZ V ČEPÍ- pro minimálně 10 párů
Máte-li zájem o kurzy společenského tance, kontaktujte L. Pohorelcovou, t: 602 230 994.

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

ZOO VÍDEŇ

LEGOLAND SRN

Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou zájezdu. V obecních novinách bude vložen letáček –
anketa, o jaký zájezd byste měli případně zájem.
1) ZÁJEZD - ZOO VÍDEŇ, RAKOUSKO

WWW.ZOOVIDEN.CZ

2) ZÁJEZD – LEGOLAND, NĚMECKO

WWW.LEGOLAND.DE

Plánovaný termín zájezdu – květen 2013.
Doprava – autobusem.
Žádáme Vás tímto, abyste do konce února 2013 vhodili anketní lístek, který je v příloze) do
krabic (spolu s anketou na třídění odpadů) do schránek na obecním úřadě, MŠ, obchodě
paní Linhartové, obecním hostinci.
Anebo poslali dotaz na cernik.petra@seznam.cz, příp. SMS 608 711 551.

SPOLEK MARIÁŠNÍKŮ
Čepské mariášníky najdete v zápalu hry každý pátek
od 19 hod a každou neděli od 17 hod v salonku
Obecního domu Čepí.
POZVÁNKA – POSVÍCENSKÝ TURNAJ – PONDĚLÍ
26. 8. OD 10 HOD
Kontaktní osoba: František Čížek, tel: 605 745 419.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK ČEPÍ
ZPRÁVA RYBÁŘSKÉHO
PŘÍZNIVCE RYBOLOVU

SPOLKU

ČEPÍ

PRO

OSTATNÍ

Povolenky a členské příspěvky na rok 2013 se budou prodávat za
stejnou cenu u paní Libuše Frankové, tel: 724 949 810. Držitelé
povolenky z loňského roku si mohou koupit povolenky od 15. února
do 15. března. Zbylé povolenky se budou prodávat od 16. března
do 31. března. Chytat se bude ve stejných dnech i časech jako
v loňském roce a počátek lovné sezóny bude od 1. dubna 2013.
Pravidla rybolovu se rovněž nemění a budou napsána na rubu
povolenky. Dětské rybářské závody se budou konat v sobotu 29.
června 2013. Našim plánem je zorganizování rybářských závodů
pro dospělé, jejichž termín bude dodatečně upřesněn.
Zároveň bych tímto chtěl poděkovat všem, kteří se dle svých možností podíleli na opravě a
zkulturnění areálu kolem požární nádrže. Dále bych chtěl požádat všechny, které zvolili okolí
požární nádrže jako místo procházky se svými psími miláčky, aby po nich uklidili jejich
exkrementy. Mikrotenový pytlík snad každý v kapse unese. K tomuto účelu je k dispozici i
lopata umístěná v areálu. Úspěšný rok a mnoho krásných úlovků přeje
Petr Štěrba, místopředseda

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

13

SPOLEK ŽEN
PODĚKOVÁNÍ DO ČEPÍ
Ředitelka Dětského centra Veská, MUDr. Drahomíra Peřinová, děkuje Spolku žen a TJ
SOKOL Čepí za potřebné věci pro kojence, děti a maminky, které přivezli po podzimním
bazárku v Čepí (20. 10.). Spolek žen + TJ SOKOL zaslali na účet Diakonie Kč 750,--.
JARMARK A PŘÍPRAVY NA VÁNOCE
V pátek 30. 11. 2012 uspořádal Spolek žen Čepí již tradiční vázání
Adventních věnců, kde nám své umění předvedla opět paní Buřvalová z
Heřmanova Městce. Seznámily jsme se s novými trendy ve vánoční
výzdobě a mohly si i zakoupit různé dekorativní předměty, ze kterých si
každá z nás mohla vyrobit dekorace dle vlastních představ. Ještě před
zahájením ukázek dekorací jsme měly možnost zakoupit drobné dárky na Vánočním
jarmarku a potěšit své přátele či známé pěknou vonnou svíčkou, bižuterií, kosmetikou,
keramikou, čajem či dětskou knížkou. K vidění tu bylo i spousta jiných nápaditých dárků, za
které patří dík prodejcům, kteří neváhali se svými výrobky a produkty přijet do naší obce.
Účastníci těchto akcí mohli také shlédnout výstavku fotografií z naší obce.
JFst.

9. PLÁN 2013
Přejme si velkou účast a samé dobré ohlasy ze všech pořádaných akcí v Čepí.
Pojďme se bavit, paleta výběru je pestrá pro všechny věkové kategorie!
MĚSÍC

TERMÍN *)

POŘADATEL

Leden 2013
Cvičení pro seniory v MŠ Čepí

úterky
od 17 h

paní Kombercová

Seminář TAI-JI

neděle od 17 h

TJ SOKOL Čepí

ZUMBA - pro děti a dospělé

středy 17 - 19 h

TJ SOKOL Čepí

Výroční schůze SDH Čepí

so 12. 1. od 16h

SDH Čepí

pá 25. 1.

Obec Čepí

pá 8. února

Obec Čepí

Rocková zábava s RED GUITARS
Únor 2013
Obecní ples se skupinou CHORUS

SDH Čepí

Kurz 1. pomoci
Březen 2013
Turnaj ve stolním tenisu

2. 3.

SDH Čepí

Ples Mateřské školy Čepí

9. 3.

Mš Čepí

Příprava na velikonoční svátky a velikonoční
jarmark, Pletení košíčků z novin a letáků

22. 3.

Spolek žen

Duben 2013
Rocková zábava - STRESOR

Obec Čepí

Jarní BAZÁREK oblečení

Spolek žen, TJ Sokol

Karneval pro děti

TJ SOKOL Čepí
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Pálení čarodějnic - průvod v maskách s
figurínami

út 30. 4. od 17:30
hod od obecního
domu

TJ Sokol + SDH Čepí + Obec
Čepí

Květen 2013
Čepský Tunel 2013
Oslavy 75 let založení sboru
Okrsková soutěž
Pásmo ke Dni matek - akce pro maminky a
dříve narozené

so 11. 5.

SDH Čepí

ne 12. 5. od 15 hod Obec Čepí

Červen 2013
Dětský den
Rybářské závody pro děti

TJ Sokol + Obec Čepí
so 29. 6.

Tenisový turnaj 2013 - čtyřhry, maso na grilu,
nanuky, počasí objednáno :)

Rybářský spolek Čepí
TJ Sokol + Obec Čepí

Červenec - srpen 2013
Táboření pro děti na koupališti

TJ Sokol Čepí

Srpen 2013
Posvícenský nohejbalový turnaj
Posvícenská zábava

so 24. 8.

Obec Čepí

24. 8.

Obec Čepí

Posvícenská mše u kapličky

25. 8. od 15 h

Spolek žen Čepí

Mariášový turnaj pro zvané

26. 8. od 10 h

Mariášový klub Čepí

Září 2013
Hry bez hranic

Obec Čepí

Akce pro seniory - zájezd

Obec Čepí

Říjen 2013
Výroba drobné keramiky pro radost

Spolek žen Čepí

Podzimní bazárek oblečení

TJ Sokol

Listopad 2013
Lampionový průvod

Obec Čepí, TJ Sokol

Helloweenský karneval pro děti

TJ Sokol

Vítání občánků

Obec Čepí

Vázání Adventních věnců
Čepský vánoční jarmark + Výstava
FOTOGRAFIÍ - 3. fotosoutěž 2013

Spolek žen Čepí
Obec Čepí

Prosinec 2013
Mikulášská nadílka
Vánoční zpívání s rozsvěcením stromu

čt 5. 12.

TJ Sokol + 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.

LP
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10. CÍRKEVNÍ AKCE
ADVENT V ČEPÍ A OKOLÍ
Advent pro mě znamená „více prožít, než utrácet“. Těší mě, že i lidé v Čepí ctí tradice a
pestrou sváteční výzdobu v oknech i zahrádkách.
Inspiraci na výzdobu a pár prvních dárků jsem pořídila na akci Spolku žen v sále Obecního
domu Čepí a to v pátek 30. 11. První adventní neděli jsme vyrazili na Rozsvěcení stromu do
Heřmanova Městce. Tu druhou adventní jsme navštívili Rozsvěcení stromu na náměstíčku
v Třebosicích. 14. 12. jsme viděli Vánoční strom v Dětském centru Veská a tu třetí jsme si
s mladými hasiči napekli a ozdobili voňavé perníčky. V Čepí jsme se naladili v pátek 21. 12.
Čtvrtou neděli jsme se pokochali krásným koncertem v třebosickém kostele. Nedalo se
odolat pozvání na novoroční koncert do sousedních Jezbořic, který proběhl 5. 1. v kostele
Sv. Václava.
Jste-li i Vy fandové společenského dění, dovolujeme si Vám doporučit registraci
Vašeho e-mailu na www.cepi.cz – v levé menu – Aktuality.
Spolek žen Čepí zval na vánoční jarmark a vázání Adventních věnců s paní Buřvalovou. Nabídnout
nebo zakoupit vánoční dárky jste mohli v sále Obecního domu Čepí v pátek 30. 11. od 18 hod.
Město Heřmanův Městec zvalo v neděli 2. prosince 2012 na náměstí Míru na ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU. Program začal již od 13 hod vystoupením žáků ze základní školy, stromeček
se rozsvítil v 16:30 hod za doprovodu koled od Pernštejnky. Více na www.hermanuv-mestec.cz
Obec Třebosice zvala na rozsvěcení stromečku s koledami 9. prosince od 17 hod.
DC Veská nás zvala na posezení u vánočního stromu v pátek 14. prosince od 15 hod. Zaměstnanci
DC Veská nám popřáli krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví a poděkovali za vytrvalou pomoc od
občanů Čepí.
Obec a TJ SOKOL Čepí nás pozvali na vánoční naladění se symbolickým rozsvěcením stromečku,
voňavým svařeným vínem a cukrovím do sálu Obecního domu v pátek 21. prosince od 17 hodin.
Potěšili jsme se, pobavili a naladili se na již loňské svátky!
Obec Třebosice zvala na tradiční vánoční koncert do kostela v neděli 23. prosince od 15 hodin.
Obec Jezbořice nás pozvala na Tříkrálový koncert do kostela sv. Václava v Jezbořicích v sobotu 5.
ledna od 15 hodin.
LP

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 5. ledna 2013 jsme v Čepí mohli potkat 3 krále. Sbírku pořádala diecézní katolická
charita Hradec Králové. Akce byla medializována, více informací můžete najít na
www.trikralovasbirka.cz.
RP
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11. GRATULOVALI JSME JUBILANTŮM
František Čapský 70

12. REDAKČNÍ RADA
3. FOTOSOUTĚŽ 2013
Snímky z předchozích ročníků naleznete ve fotogalerii na www.cepi.cz . Do konce srpna 2013
zašlete svých nejlepších 10 snímků na téma: ŽIVOT V ČEPÍ - současnost, kulturně-sportovní
akce, zahrádka, zvěř, apod. na email redakce@cepi.cz.
Redakční rada uspořádá výstavu těch „nej“ na
podzimním jarmarku a nejlepšímu fotografovi věnuje
vstupenky na kulturní představení v hodnotě
Kč 1 000,--.

VELKÁ OMLUVA paní
Marii
Kertésové,
loňská jubilantka oslavila krásných 75 let.
Šéfredaktorka – L. 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 Barče Surové, Adélce Rybové a Jirkovi Šelembovi.

V barvě si obecní noviny můžete prohlédnout pod www.cepi.cz – záložka Obecní noviny.
Další vydání novin plánujeme na září 2013.
Vydává: Obec Čepí, 533 32 Čepí 79. Reg. č. MK ČR E 11518

Uzávěrka: 18. 1. 2013

13. ZAJÍMAVOSTI
KLUB PŘÁTEL PARDUBICKA PROŠEL I ČEPÍ
V neděli 13. 1. 2013
směřovala skupina
třiceti turistů
z Pardubic do Čepí.

Šlo se cyklostezkou do Starých Jesenčan, přes Třebosice a Dubany do
Čepí s malou prohlídkou zajímavých budov i nového hřiště pro děti. Na
závěr bylo posezení v hospůdce u Račáků na výborném pivě a řízku.
Bylo to veselé chození a ještě jsme dělali něco pro své zdraví. Pokud
se chcete někdy zapojit a dozvědět se více o činnosti Klubu přátel
Pardubicka, podívejte se na stránky www.kpp.iipardubice, kancelář v
Pardubicích v Evropském domě čp. 54 vchod z Klášterní ulice. Rádi Vás mezi námi
uvítáme.
RP
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CESTOU NECESTOU ZA SVÍTÁNÍM
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. Pardubice
vzdělává děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným
postižením.
Svým působením a individuálním přístupem se snaží o všestranný
rozvoj všech. Škola svým žákům poskytuje maximální podporu, aby
rozvinuli svůj potenciál a ukázali svým kamarádům a okolním světu,
co umí, dokáží a jak obrovská energie se v nich skrývá. Nedílnou součástí výuky jsou
odborné terapie, jako např. logopedie, hipoterapie, muzikoterapie a další, které rozvíjí
dovednosti, pomáhají relaxovat a dobít energii.
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. neustále hledá nové způsoby, jak svým
žákům a klientům zpřístupnit, zpříjemnit a zkvalitnit své služby. Jednu z těchto možností
představuje právě zajištění školní dopravy, která je škole, žákům i rodičům velkou oporou.
Školní doprava je pro některé žáky SVÍTÁNÍ jedinou možností, jak se denně dostat do
školy a zpět ke své rodině. Svozovou dopravu zajišťují momentálně čtyři školní
autobusy, které denně ujedou více než 700 km, tj. téměř 130 tisíc km ročně. Svozová
auta - „Dukátek, Otakárek, Žluťásek a Beruška“ jsou mostem pro děti z hůře
dostupných míst - díky nim se děti dostanou do školy a zpět. Autobusy též děti dopravují
na nejrůznější akce, výlety a tábory. Vytíženost školních autobusů se již bohužel podepisuje
na jejich technickém stavu.
Proto se škola SVÍTÁNÍ obrací na širokou veřejnost s žádostí o podporu sbírky na nový
školní autobus s bezbariérovým vybavením, který zajistí důstojné a pohodlné přepravování.
Výtěžek sbírky umožní škole SVÍTÁNÍ pořízení nového - zdatnějšího a bezpečnějšího
pomocníka na cesty.

„Podpořte, prosím, sbírku na školní autobus, který doveze naše děti do školy.“

Váš finanční příspěvek posílejte na účet číslo: 35-6934550257/0100
Všem dárcům předem srdečně děkujeme!

Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Bližší informace najdete www.svitani.cz,
popř. si je můžete vyžádat na tel. 466 049 911, e-mail:svitani@svitani.cz
JCH
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RECEPTY Z MAMINČINA ŠUPLÍKU
VÍME, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI OMELETOU, PALAČINKOU A LÍVANCEM?
Omelety
1/4 litru mléka, 15 dkg mouky (hladká, polohrubá), 3
žloutky, 3 lžíce cukru, 2 dkg rozehřátého másla, trochu
citrónové kůry, špetka soli, ze 3 bílků sníh.
Palačinky
3/4 litru mléka, 1 celé vejce, 1 žloutek, lžíce cukru,
špetka soli.
Lívance
1/2 kg mouky (hladké, polohrubé), 10 dkg rozehřátého
másla, 10 dkg cukru, 1 vejce, přihřáté mléko dle potřeby
- těsto musí být husté jako na kapání, 3 dkg kvasnic, nechá se na teplém místě vykynout.
Vhodné náplně
Zavařenina dle chuti, rozdělaný tvaroh, cukr se skořicí, lívance jsou výborné se špenátem,
mletým masem - fantazii se meze nekladou, jistě máte každý nějakou osvědčenou náplň.
Punč
1 dkg černého čaje se polije 1/3 litru vařící vody a nechá se 3/4 hodiny vařit, načež se na to
vlije 42 dkg cukru. Trochu kyseliny citrónové a 1/4 listru rumu, nechá se vše přejít varem,
vychladlé se filtruje do lahví.
NĚCO PRO ODLEHČENÍ ANEB JAK SI VĚDĚLY RADY NAŠE BABIČKY
Obuv mokrou vysušiti je dosti obtížno. Obyčejně ji sušíme na teplých kamnech nebo troubě.
Tím však kůže velmi trpí. Lépe učiníme, vyplníme-li ji suchým zralým ovsem, jenž vlhkost z
obuvi přijímá. Po upotřebení mokrý oves usušíme a příležitostně ho zase použijeme.
Brejle a skřipce. Aby skla brejlí a skřipců v zimě se nepotila, namažeme je draselnatým
mýdlem, načež je srnčí kožkou vytřeme a dobře vyleštíme.
CREME SIMON - rozprýskaná, rozpraskaná a zarudlá pleť zohyzdila by i nejroztomilejší
obličej, kdyby těmto vadám nečelil CRÉME SIMON. Dokonale chrání proti vlivu slunce, větru
a zimy - dodává firma Pudr a mýdlo Simon PAŘÍŽ.
RP

SOUTĚŽ PRO DĚTI ŠKOLKOVÉ A ŠKOLÁČKY
Na téma – MOJE RODINA.
Na papír formátu A4 volnou technikou.
Svoji práci můžete odevzdat do konce května 2013 na OÚ v Čepí.
Vyhlášení výsledků v obou kategoriích bude na Dětském dni v Čepí.
RP
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PREZIDENTSKÉ VOLBY V ČEPÍ
VÝSLEDKY I. KOLA (11. - 12. 1. 2013))
Ing. Miloš Zeman
57 hlasů
Karel Schwarzenberg
40 hlasů
Jiří Dienstbier
36 hlasů
Prof. JUDr. Vladimír Franz
23 hlasů
Ing. Jan Fischer
20 hlasů
Taťána Fischerová
6 hlasů
Ing. Jana Bobošíková
5 hlasů
MUDr. Přemysl Sobotka
4 hlasy
MUDr. Zuzana Roithová, MBA

2 hlasy

Účast: 61,07%

VÝSLEDKY II. KOLA (25. - 26. 1. 2013)
Ing. Miloš Zeman
Karel Schwanzerberg

116 hlasů
79 hlasů

196 voličů
Účast: 60,60%

REZERV ACE STOLŮ a PRODEJ VSTUPENEK
Obchod se smíšeným zbožím p aní Vlasty Linhartové
n e b o p a n a F r a n t i š k a Č í ž k a , t e l : 605 745 419.
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