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Vážení občané,
do rukou se Vám dostává letošní podzimní vydání Obecních novin. Při jeho četbě Vám přeji
klid a pohodu.
Snažím se vždy v úvodníku zhodnotit vykonanou práci a načrtnout další plány oprav
naší vesnice. Letos se nám povedlo začít s celkovou rekonstrukcí veřejného osvětlení a
veřejného rozhlasu. Určitě jste si všimli nového osvětlení při příjezdu od Duban – úsporná
moderní ledková svítidla na nových stožárech. A také se konečně po mnoha letech
obyvatelé u této silnice dočkali opravy vjezdů k jejich rodinným domům. Po instalaci nových
stožárů v areálu MŠ jsme mohli už dokončit opravu povrchu komunikace k naší mateřské
školce. Na tyto akce jsem sehnala nějaké peníze z různých druhů dotací, takže ne vše bylo
financováno jen z našeho rozpočtu.
Ještě letos bych chtěla začít s opravou další obecní budovy, Obecního domu.
Nebude to snadné a jednoduché, budova je rozsáhlá a ve stavu, který každý vidí na první
pohled. Opravy budovy budou postupovat pomalu tak, jak rozpočet obce dovolí, protože
současně obec potřebuje pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení a chodníků.
Začneme výměnou oken ve výčepu – stará trojdílná okna budou nahrazena větším
počtem menších dělených oken tak, abychom budově vrátili původní historický ráz. A pokud
nám peníze na účtu vystačí, uděláme ještě ve výčepu nové ústřední topení s plynovým
kotlem, který v budoucnu bude vytápět druhou větví ústředního topení sál.
Příští rok plánuji rekonstrukci veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v další části
obce (od firmy BOCO k okálům, podél okálů, k pneuservisu manželů Dytrtových a dál
k rodinným domům p. Kaválka, p. Matějkové, p. Kostky). Nových vjezdů by se měli dočkat
obyvatelé RD č. p. 59, 54 a 55. Pokud to finančně zvládneme, opravíme chodníky před okály
a rozkopané místní komunikace.
Podobně to plánuji s opravou Obecního domu – po částech vyměnit stará okna,
vybudovat nové ústřední topení v sále a výčepu, opravit podlahu v sále, zateplit stropy, atd.
až třeba obnovit fasádu v historickém duchu této budovy a upravit zahrádku. Ale to již bude
starost a práce nového zastupitelstva, pokud si zastupitelstvo nezvolí jiné priority své činnosti
(komunální volby nás čekají přesně za rok).
A když už jsem zmínila volby – druhé letošní nás čekají již teď v říjnu. Tak Vám přeji
šťastnou a úspěšnou ruku nad volební urnou!

Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
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1. DĚNÍ V OBCI
„SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“
Během minulého roku jsem požádala o možnost pořádání kurzu obsluhy počítačů pro
seniory v naší obci. Tento kurz byl obci Čepí přislíben na základě stanoviska Nadačního
fondu manželů Livie a Václava Klausových v dubnu 2013 (ze 100 předložených žádostí bylo
schváleno 48 žádostí).
Kurz v Čepí proběhl v týdnu od 16. 9. 2013 a skládal se z 3 – 4 hodinových lekcí vždy od 14
hod. Původně jsem zamýšlela kurz uspořádat v sále Obecního domu (dostatek prostoru a
nábytku, občerstvení, toalety), ale z důvodu nedostatečného pokrytí sálu signálem internetu
to prostě nešlo – příliš vzrostlý platan na zahrádce Obecního domu bránil průniku signálu. A
tak jsme přestěhovali nábytek do společenské místnosti Domova s chráněnými byty, kde
jsme plně využili trochu stísněného prostředí a zázemí malé kuchyňky.
Do kurzu se přihlásilo 10 seniorů a 2 náhradníci. Senioři pracovali každý se svým
notebookem s myší, paní lektorka (mimochodem velice empatická, milá a vstřícná paní)
promítala vše názorně na zeď projektorem. Lekce byly přiměřené znalostem a schopnostem
účastníků kurzu, někdo si zopakoval své znalosti a jiní si své schopnosti trochu rozšířili.
Každopádně to vždy bylo velmi milé a příjemné setkání.
Účast v kurzu „Senioři komunikují“ byla bezplatná pro seniory i pro obec Čepí (my jsme
zakoupili pouze router na zesílení signálu internetu a drobné občerstvení, za kávu děkujeme
paní Linhartové).
Realizátor kurzu bylo občanské sdružení LYRIX nova, o.s., Bílovec.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Možná jste se již doslechli o tom, že v Čepí vzniklo letos středisko výuky Univerzity třetího
věku. Tuto aktivitu jsem odstartovala na základě osobně ověřené informace o skvěle
fungujícím středisku v Srnojedech. Tato vzdělávací aktivita se snaží blíže zpřístupnit
vzdělávání seniorům z pohodlí jejich domova. Garantem kurzu je Provozně ekonomická
fakulta České zemědělské univerzity v Praze.
Pilotní kurz přednášek se konal v únoru 2013 a byl na povinné téma „Astronomie.“ Studovalo
jej 7 seniorů. Další kurz se bude konat nyní na podzim a téma přednášek bude „Čínská
medicína v naší zahrádce“. Stále přijímáme nové zájemce o virtuální studium. Studenti se
scházejí asi 1x za 2 týdny, promítnu jim ve společenské místnosti Domova s chráněnými
byty přednášku na dané téma a společně vyplníme vědomostní test. Přednášku vytištěnou
na papíře studentům roznáším domů, aby mohli opakovaně nahlížet do materiálů a studovat.
Přednášku si také mohou opakovaně pouštět doma na počítači. Na závěr každého kurzu
musí studenti vyplnit závěrečný test, aby dostali Pamětní list a zápis do Výkazu o studiu.
Obtížnost testů je přiměřená věku studentů, ale senioři musí prokázat, že opravdu danou
problematiku pročetli.
Veškeré náklady na pořádání kurzu (zpřístupnění programů, studijní poplatek) platí
studentům obec Čepí prostřednictvím Smlouvy o spolupráci s ČZU v Praze.
Těmito projekty se snažím zapojit co nejvíce seniorů do aktivního a společenského života.
Lituji, že se nikdo letos nepřihlásil do kurzu angličtiny a tréninku paměti, tak snad příště.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci Čepí proběhl v sobotu 7. 9.
2013. Nabídku bezplatného svozu pro občany Čepí tentokrát využilo poměrně dost našich
obyvatel – řada automobilů s odpadem vydržela po celou dobu svozu. Za pomoc při
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nakládce odpadu děkuji našim hasičům (zajistili rychlost a plynulost nakládky)! Za
velkoobjemový odpad zaplatila obec 8 557 Kč a za nebezpečný odpad 4 957 Kč.
Další svoz naplánujeme na jaro 2014.
POVODNĚ 2013
Letošní povodně opět vyvolaly vlnu solidarity s postiženými. Obec Čepí kromě materiální
sbírky, kterou uspořádali hasiči našeho okrsku, nabídla finanční pomoc jedné konkrétní obci,
která byla povodněmi postižena opakovaně. Nejprve jsem se snažila vybrat obec blízkou –
v Hradeckém kraji, ale po osobní návštěvě této obce jsem hledala obec opravdu zasaženou,
nejen nahlášenou, kudy se prohnala velká voda. Dostala jsem se až do Libotenic u
Litoměřic. Po osobní návštěvě obce a po rozhovoru s paní starostkou Ing. Škodovou jsem
přesvědčena, že tentokrát naše peníze jsou opravdu na správném místě – zastupitelstvo
obce Čepí odsouhlasilo finanční dar obci Libotenice ve výši 25 000 Kč (byla sepsána
darovací smlouva). Peníze budou (nebo již jsou) rozděleny konkrétním rodinám, které byly
zasaženy povodní opakovaně. Původně zamýšlený záměr věnovat finance na opravu
obecního majetku Libotenic mi paní starostka Ing. Škodová rozmluvila – obecní majetek si
opraví z různých povodňových dotačních titulů, které nabízel stát i různá ministerstva.
GEOPORTAL GEOSENSE
Na webových stránkách obce Čepí www.cepi.cz byl zakoupen obcí a nainstalován nový
portál – geoportal Geosense (úvodní strana, vlevo dole). Na geoportal se vstupuje přímo
z internetového prohlížeče. Většina funkcí je přístupná všem, pasport katastru nemovitostí a
vrstvy katastrálních map jsou přístupné jen pro správu obce. V horním menu jsou ikony pro
posun mapy, měření vzdáleností a ploch, přístup do jednoduché verze nahlížení do katastru
nemovitostí a tisk. V pravé části obrazovky je ovladač vrstev, pomocí něhož lze zaškrtnutím
zapínat a vypínat mapové vrstvy. Skupiny vrstev lze kliknutím na jejich ikonku rozbalovat a
sbalovat. Dále je zde posuvník, jehož pomocí lze plynule tažením regulovat průsvitnost
vrstev.
Vyzkoušejte - najděte si třeba svoji nemovitost, hranice pozemku, výměru pozemku a
prohlédněte si, kudy jsou vedeny hlavní trasy všech sítí v obci.
PRVNÍ OBECNÍ PLES
Obec Čepí uspořádala obecní ples v pátek 8. 2. 2013. K tanci a poslechu hrála výborná
skupina CHORUS. Za řádné organizační zajištění patří dík paní Vlastě Linhartové, Janě
Lambertiové a in memoriam panu Františku Čížkovi. Děkujeme všem sponzorům za
hodnotné ceny do tomboly. O výzdobu sálu se dobrovolně postaralo Zahradní centrum
Dubany.
Zahradní centrum Dubany Vás zve na
ADVENT, VÁNOČNÍ VÝSTAVU
ve dnech 22. – 23. listopadu 2013
PO-PÁ 8 – 17; víkendy 8 – 14 hod

www.zahradnictvi-dubany.cz
VÝLET DO VÍDEŇSKÉ ZOO
Obec Čepí uspořádala výlet do vídeňské zoologické zahrady na zámku Schönbrunn v sobotu
8. 6. 2013. Jedná se o zoologickou zahradu se šťastnými zvířaty. Nachází se v areálu
slavného paláce Schönbrunn a patří mezi nejstarší zoologické zahrady na světě s více než
500 druhů zvířat z celého světa - orangutany, pandami, koalami nebo tučňáky. ZOO se
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nalézá v Schönbrunnském parku v blízkosti zámku, který i s rozlehlými zahradami byl
zařazen na Seznam světového dědictví UNESCO.
Za cenu 450,-Kč na 1 osobu jsme pokryli dopravné a cestovní pojištění. Z Čepí se odjíždělo
ve 4 hodiny ráno se zastávkami ve St. Mateřově a Pardubicích. Do Čech jsme přivezli
prázdninové sluníčko. Poděkování za skvělou organizaci patří paní Editě Pekárkové,
Ing. Radce Kockové a paní Vlastě Novotné. Vše bylo dokonale zvládnuté! Pro děti byl
připraven postřehový dotazník s mazanými otázkami. Víte, jakou barvu jazyka má žirafa,
kolik je v zoo pand a koal, jaký byl 8. 6. významný světový den, zda má tučňák srst nebo
peří, kolik váží dospělý nosorožec, jak dlouhý má mravenečník jazyk a kolik váží slůně hned
po narození? Zájezdu se zúčastnilo 18 dětí a 24 dospělých. Děti také nakreslily pár obrázků.

Příští výzvou je Legoland v Německu anebo vánoční trhy ve Vídni. Co Vy na to?

LP

Výbor pro kulturu a sport uspořádal dne 12. 5. 2013 PRO MAMINKY A DŘÍVE NAROZENÉ
KULTURNÍ ODPOLEDNE, kde si naši hosté mohli vyslechnout pásmo v podání dětí ze
zdejší Mateřské školy a shlédnout vystoupení dětské zumby. K poslechu a tanci zahrála
Pernštejnka pod vedením pana Černého z Duban. Dle ohlasů od zúčastněných to byla velmi
zdařilá akce a určitě ji můžeme v příštím roce zopakovat.
JF
POSVÍCENÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Posvícenskému nohejbalovému turnaji 2013 přálo počasí, přízeň soutěžících i publika. V
sobotu 25. srpna se utkalo celkem 14 družstev díky organizačnímu týmu ve složení: Vladimír
Ryba, Jan ml., Jan st. a Richard Pithartovi. Večerní zábava v sále Obecního domu Čepí
vrcholila sobotně nedělním oslavám sv. Bartoloměje.
Výsledky v nohejbale: 1. Kučerka, 2. Bleriot, 3. Štěpánek, 4. Hodor, 5. Milhopa, 6. Bogas,
7. Tompa, 8. Hotice, 9. Číža, 10. Sakra, 11. Kalousek, 12. Mojdl, 13. Šedivec, 14. 1-2-3.
Poděkování sponzorům nohejbalového turnaje: Obec Čepí, Michal Hybeš, Bauset CZ,
Rostislav Pleskot, Arnošt Pleskot, Míra Nadrchal, P. S. Jezbořice, L. Pohorelcová, Karel
Škopek, Karel a Jana Dvořákovi, manželé Knesplovi, Vlasta Linhartová, Spolek rybářů Čepí.
LP

HRY BEZ HRANIC V ROZHOVICÍCH
19. ročník Her bez hranic si na svá bedra letos převzala Obec Rozhovice. Poslední srpnový
den zněl na téma "Hrajeme si na pohádky". Zahrnoval 6 soutěžních disciplín, které si
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vyžadovaly jak fyzickou, duševní, tak i
psychickou vyrovnanost. Tým Obce Čepí
obhájil krásné 2. místo z celkem 10
soutěžních obcí ve složení:
Tomáš Volmut, Patrik Macháček a
Kateřina Saláková, Ondřej Škopek,
Lucie Pohorelcová a Ondřej Pithart.
Sláva všem nadšencům, kteří za naši
obec tak bojovali!
LP

Dne 15. září 2013 uspořádal výbor pro kulturu
a sport VÝLET PRO SENIORY NA LODI
ARNOŠT. Osobní motorová loď Arnošt z
Pardubic byla vyrobena v roce 2001 a po 10
letech provozu prošla modernizací. V roce
2011 se původní provozovatel (Pardubická
plavební a. s.) a Dopravní podnik města
Pardubic a. s. dohodli na tom, že dopravní
podnik Arnošta z Pardubic zmodernizuje a na základě smluvního vztahu bude tuto
výletní loď provozovat. I když to zpočátku vypadalo, že nám počasí nepřeje, tak se
nakonec vyjasnilo a celou plavbu jsme absolvovali za pěkného počasí. Vypluli jsme v
16:00 směrem do Brozan a při dobrém vínku a kávě jsme společně pozorovali život
na břehu Labe. Každý si mohl vybrat, zda bude sedět ve stylové restauraci anebo na
vyhlídkové palubě, která je zastřešená a uzpůsobená tak, že dovnitř neprší ani
nefouká. Věřím, že se všem plavba líbila a na přání většiny zúčastněných
uspořádáme výlet příští rok znovu ale opačným směrem.
JF
CO OD LEDNA V ČEPÍ PROBĚHLO
MĚSÍC

TERMÍN *)

POŘADATEL

Leden 2013
Cvičení pro seniory v MŠ Čepí
Seminář TAI-JI
ZUMBA - pro děti a dospělé
Výroční schůze SDH Čepí
Rocková zábava s RED GUITARS
Únor 2013
Obecní ples se skupinou CHORUS
Kurz 1. pomoci
Březen 2013
Turnaj ve stolním tenisu
Ples Mateřské školy Čepí
Velikonoční jarmark, Kurz korálkování
s Kamčou Veselou
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úterky
od 17 h
neděle od 17 h
středy 17 - 19 h
so 12. 1. od 16h
pá 25. 1.

paní Kombercová
TJ SOKOL Čepí
TJ SOKOL Čepí
SDH Čepí
Obec Čepí

pá 8. února
24. 2. od 15 h

Obec Čepí
SDH Čepí

2. 3.
9. 3.

SDH Čepí
MŠ Čepí

22. 3.

Spolek žen

5

Rocková zábava - STRESOR
Duben 2013
Jarní BAZÁREK oblečení
Pálení čarodějnic - průvod v maskách
s figurínami
Květen 2013
Čepský Tunel 2013- okrsková soutěž
Oslavy 75 let založení sboru
Pásmo ke Dni matek - akce pro maminky
a dříve narozené
Červen 2013
Výlet do ZOO ve Vídni
Tenisový turnaj 2013 - čtyřhry, nanuky,
počasí objednáno :)

23. 3.
so 15. 4. (9-11)
út 30. 4.
od 17:30 hod

Manželé Knesplovi
Spolek žen, TJ Sokol
TJ Sokol + SDH Čepí
+ Obec Čepí

so 11. 5.
ne 12. 5.
od 15 hod

SDH Čepí

so 8. 6.

Obec Čepí

so 15. 6.

TJ Sokol

Dětský den - návštěva kina

ne 23. 6.

Rybářské závody pro děti
Červenec - srpen 2013
Táboření pro děti na koupališti
Srpen 2013
Posvícenský nohejbalový turnaj
Posvícenská zábava
Posvícenská mše u kapličky
Mariášový turnaj pro zvané
Hry bez hranic v Rozhovicích - 2. místo
Září 2013
Zájezd pro seniory na loď Arnošta z
Pardubic
Rybářské závody pro dospělé

so 29. 6.
10. – 11. 8.
so 24. 8.
so 24. 8. od 21 h
ne 25. 8. od 15 h
po 26. 8. od 9 h
31. 8.

Obec Čepí

Obec a TJ SOKOL
Čepí
Rybářský spolek Čepí
TJ Sokol Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Spolek žen Čepí
Mariášový klub Čepí
Obec Čepí

ne 15. 9.

Obec Čepí

so 21. 9.

Rybářský spolek Čepí

KLIKNĚTE na www.cepi.cz záložka FOTOALBUM 2013 a PROHLÉDNĚTE


Posvícení v Čepí 2013



Hasiči na Dubanském mostě



Veselé předvelikonoční korálkování



Tenisový srandamač



3. fotosoutěž



Hasiči v Třebosicích



Hry bez hranic v Rozhovicích



Hasičské závody v Čepí



Blatenská Steeplechase 31. 8.



Pálení čarodějnic



Trénink ml. hasičů 30. 8. 2013



Memoriál Václava Kaválka 2013



Sečská přehrada - stanování ml.
hasičů 2013



Rybářské závody pro děti 2013
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2. INFORMACE ZE ZASTUPITELSTEV OBCE (ZO)
ZO 13. 8. 2013 přítomno: 5 zastupitelů, 2 omluveni (p. Pleskotová, p. Pekárek)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o umístění zařízení v prostoru a na střeše
DCHB, Čepí 106, mezi firmou TELMEDIA a obcí Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo nového nájemce bytu č. 3 v DCHB.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo žádost o dotaci investičního charakteru z POV Pk
na r. 2014 na akci „Rekonstrukce vjezdů a vchodů k RD v Čepí“.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo žádost členů Spolku mariášníků Čepí na poskytnutí
finančního daru ve výši 2 000 Kč na zakoupení cen na posvícenský turnaj 2013.
ZO 23. 7. 2013 přítomno: 7 zastupitelů
Místní poplatky – zpráva paní pokladní - projednán stav ve vymáhání poplatků, zjišťování
informací, rozesílání platebních výměrů.
Dle žádosti paní Novotné o odkoupení plastové nádrže o objemu 1 m3 za cenu 100 Kč
(záměr obce prodat nádrž zveřejněn od 28. 3. do 15. 5. 2013 na úřední desce) zastupitelstvo
obce Čepí schválilo prodej za nabídnutou cenu 100,- Kč.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o poskytnutí dotace v rámci POV
č. OŽPZ/13/OŽPZ/13/22232 mezi poskytovatelem Pardubickým krajem na akci „2. etapa
výstavby VO a VR“ ve výši 100 000 Kč (50 % skutečných nákladů v r. 2013).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o poskytnutí dotace v rámci POV č. OŽPZ/ mezi
poskytovatelem Pardubickým krajem a příjemcem obcí Čepí na akci „Regionální škola
obnovy a rozvoje venkova Čepí“ ve výši 100 000 Kč (80 % skutečných nákladů v r. 2013).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o dílo na akce RŠOV Čepí 2013 mezi obcí Čepí
a VN KONZULT na zajištění seminářů na RŠOV Čepí 2013 – 6. 6. 2013 Choltice (zeleň
v obci) a dotační programy (podzim 2013) včetně tištěných materiálů, celková cena díla
40 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o dílo na akci RŠOV Čepí 2013 mezi obcí Čepí
a Ing. Vladimírem Neradílkem na zajištění výjezdního pracovního semináře na území
regionu Jeseníků v termínu 12. – 13. 9. 2013 celková cena díla 95 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo darovací smlouvu mezi Obcí Čepí a obcí Libotenice
u Litoměřic. Darovací smlouvou obec Čepí daruje obci Libotenice finanční dar ve výši 25 000
Kč, které budou obcí Libotenice přerozděleny postiženým rodinám záplavou v r. 2013.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku na vícepráce v rámci rekonstrukce
veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu – vjezdy k rodinným domům za 27 611,20 Kč
bez DPH a cenovou nabídku na opravu komunikace k budově MŠ ve výši 78 182,94 Kč
s DPH.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo podání žádosti o dotaci neinvestiční povahy v požární
ochraně na nákup 3 ks radiostanic EP 100.
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ZO 14. 5. 2013 přítomny: 4, 3 omluveni (Mgr. Ritschel, p. Pohorelec, p. Pekárek)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo provedenou veřejnosprávní kontrolu příspěvkové
organizace MŠ Čepí za r. 2012 včetně Závěrečné zprávy a provedenou kontrolu účetních
dokladů PO MŠ Čepí za r. 2012 včetně Zprávy z kontroly účetních dokladů.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo účetní závěrku obce Čepí za r. 2012, příspěvkové
organizace MŠ Čepí za r. 2012.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo výsledek hospodaření Obce Čepí ve výši Kč 420 906,78.
Zastupitelstvo obce Čepí projednalo hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Čepí
za r. 2012 a schválilo převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 2 676,98 Kč
do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje 2013.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku firmy ELPO s. r. o. na opravy vjezdů
a zámkové dlažby chodníků v rámci 2. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného
rozhlasu.
Dle žádosti o odkoupení dílenského stolu – ponku (záměr prodeje tohoto obecního majetku
od 28. 3. 2013 byl zveřejněn na úřední desce) zastupitelstvo obce Čepí schválilo prodej
jednomu zájemci p. Janu Pohorelcovi za nabídnutou cenu Kč 500,--.
Zastupitelstvo obce Čepí pověřilo starostku obce MVDr. Zuzanu Dvořákovou podáním
výpovědi na poskytování služeb firmě SOP Přelouč a.s. ke dni 31. 12. 2013.
Územní plán Obce Čepí – dílčí seznámení zastupitelů od starostky obce z jednání
na Magistrátu MP ze dne 14. 5. 2013.
ZO 26. 3. 2013 přítomno: 6 zastupitelů, 1 omluven (p. Pohorelec)
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo za dodavatele 1. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení
a rozhlasu firmu Elpo, s. r. o. za nabídnutou cenu Kč 371 576 s DPH a 2. etapy rekonstrukce
veřejného osvětlení a rozhlasu firmu Elpo, s. r. o za nabídnutou cenu Kč 208 654 s DPH.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo za dodavatele akce „Oprava vjezdů k RD“ v rozsahu
1. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu firmu Elpo, s. r. o. za nabídnutou cenu
173 950,22 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo nového nájemce bytu v DCHB v Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem obcí
Čepí a nájemcem p. Radko Knesplem a Smlouvu o nájmu věcí movitých mezi
pronajímatelem obcí Čepí a nájemcem p. Radko Knesplem.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Čepí
a VaK Pardubice, a.s..
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Čepí
a VČP Net, s.r.o.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pronájem sálu OD v Čepí pro pořádání taneční zábavy
za ponížení ceny nájmu na Kč 500,--.
Zastupitelstvo obce Čepí projednalo výsledky ankety o komunálním odpadu.
LP
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3. GRATULUJEME LETOŠNÍM JUBILANTŮM
Ladislav Skalický 80
Vlasta Skalická 75
Miloslava Čepková 75
Vladimír Kořínek 75
Jana Přibylová 70
Marie Stará 70
František Dimmer 70
Pavel Štěpán 70
Jaroslav Frank 70

4. 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.

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

5. INZERCE
MUDr. Marie Morávková - praktický zubní lékař
Ordinační a provozní doba platná od 1. 11. 2013
Pondělí
7:30 – 12:00
MUDr. Pr ocházková
13:00 – 18:00
MUDr. Morávková
Úterý
7:30 – 15:00
MUDr. Morávková
Středa
7:30 – 12:00
MUDr. Morávková
13:00 – 18:00
MUDr. Pr ocházková
Čtvrtek
7:30 – 15:00
MUDr. Morávková
Pátek
7:30 – 12:00
MUDr. Pr ocházková
Ordinace
Ordinace
Čepí tel: 466 971 160
Nemošice tel: 724 510 052
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6. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dobrý den, naposledy jsme se s vámi, čtenáři Českých novin, podělili o
informace o naší mateřince v době novoročních předsevzetí.
Co vše se u nás od té doby událo a změnilo? Pro děti jsme měli
připraveno plno pěkných akcí. V lednu shlédly děti na školní zahradě
ukázku výcviku dravců a sov. Navštívily základní školu Staňkova, aby
nasály atmosféru té opravdové školy. V únoru nás navštívil Kabaret pana
Petráše, vydováděly jsme se na karnevalu a děti absolvovaly 5 lekcí jógy.
Také nás navštívil minicirkus Paldusových s opičkou Žofinkou a zvířátky.
V březnu si děti vyzkoušely práci se dřevem, hoblíkem, pilníkem a
vyrobily si velikonočního zajíčka a vajíčko. V dubnu byly děti vyšetřeny
zrakovým screeningem. V tomto měsíci začaly dojíždět na 10 kurzů plavání do bazénu
v Chrudimi. Přišel Den matek a s ním vystoupení našich šikulků na besídce nejen pro
maminky. Naše děti se předvedly i na vítání občánků a též svým programem obohatily
posezení s důchodci na sále Obecního domu Čepí. A pak následoval výlet do Pardubic na
výstavu dinosaurů a výlet do Hradce Králové do zábavného parku TONGO, kde se děti
opravdu pořádně vydováděly.
S příchodem léta jsme si napakovali kufry a vyrazili užít si nádherného počasí, krásné
přírody a množství zážitků do školky v přírodě do hotelu Gaudeamus v Mílových u Svratky.
Školní rok jsme ukončili společně s rodiči slavnostním rozloučením s předškoláky na naší
školní zahradě s vystoupením pana Hrušky.
Chtěli bychom poděkovat OÚ Čepí za opravu příjezdové cesty a nového osvětlení. To byl i
důvod k osázení novými keři a rostlinami, které si zaměstnanci sami vysázeli.
V naší školce začal opět nový školní rok a my jsme mezi sebe přivítali 13 nových malých
školáčků. Také letos navštěvuje MŠ celkem 28 dětí, z toho je 15 dětí z Čepí a 13 z okolních
obcí. Naším přáním je, aby byly děti ve školce spokojené, zdravé a chodily mezi nás a své
kamarády rády.

SLEDUJTE:
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7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VÝSLEDKY ANKETY O ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ČEPÍ
V minulém čísle obecních novin vyšla i tato anketa. Z celkem 150 rozdaných anketních lístků
vydaných 28. 1. 2013 se sešlo jen 33 ze 4 sběrných míst: OÚ Čepí (13), Obecní hostinec
(2), MŠ (5), obchod p. Linhartové (13). Zde jsou výsledky:
1) Třídíte odpad? ANO – 30x

NE – 3x

2) Označte odpady, které třídíte: PAPÍR (29) PLASTY (28) SKLO (29) BIOODPAD (18)
NÁPOJ. KRABICE (4) jen velkoobjemový (1)
3) Tříděný odpad nosíte/vozíte do kontejnerů: u obchodu (17) u požární zbrojnice (12)
jinam (sběrný dvůr Pce, skla. Bioodpadu, Diakonie Broumov, sběrné suroviny)
4) Pokud byste uvítali další místa s kontejnery, navrhněte, kam bychom je mohli
umístit: spodní náves, u průmyslové zóny, ul. ke koupališti, každý barevné popelnice, stará
pož. zbrojnice, pošta
5) Dali byste přednost „pytlovému“ třídění v domácnostech a svozu před
„kontejnerovým“, jejž v naší obci nyní využíváme? ANO (12) NE (19)
6) Souhlasili byste se svozem komunálního domovního odpadu 1x za dva týdny?
ANO (24)
NE (9)
7) Myslíte si, že by všechny náklady se sběrem a svozem komunálního odpadu měla
nést obec? ANO (2) pozn: pro důchodce
NE (29)
8) V jaké výši by měl být roční poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu na 1
osobu? Odpovědi: Kč 200,-/ 300,- / 400,-/ 500,- / 550,-/ 500-600,- / 600,- / 700,- / 820,- / Kč
400/týdenní svoz; 200,- / 14denní svoz
Poznámky:
- kontejner na nápojové krabice, zda lze zlevnit poplatek na osobu při 14 denním svozu KO,
kontejner na staré šatstvo, obuv, děti osvobodit do 6 let, platba pololetně.
Možnost vyjádřit se ke třídění měli občané i na schůzi Výboru pro obecní správu
pořádanou v sále Obecního domu Čepí dne 9. 5. 2013. Schůze se zúčastnili
4 zastupitelé, 3 občané z Čepí a 1 host.
 Poděkování za posekání obecní louky u požární nádrže panu Františku Čapskému.
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.
VÝZVA Řidiči, neparkujte své automobily na chodnících! Kromě toho, že
Vaše auta překážejí chodcům a maminkám s kočárky, brání také úklidu
chodníků.
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8. OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři, milé děti. Opět se nám přiblížil čas, kdy se dny krátí a nastávají dlouhé
večery. Jak nejlépe je strávit? Doporučuji navštívit naši Obecní knihovnu a zapůjčit si
některou z knih ať již ze stálého fondu a nebo ze souboru knih, které nám zapůjčuje Krajská
knihovna v Pardubicích. K zapůjčení jsou tu i časopisy Vlasta a Praktická žena. Zároveň
bych chtěla pozvat malé čtenáře na první Čtení s dětmi, které se uskuteční 7. 10. 2013 od
18:00.
Těším se na Vás, Jindřiška Festová, knihovnice

9. SPOLKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČEPÍ
SBÍRKA PRO OBCE POSTIŽENÉ POVODNĚMI
Sbory dobrovolných hasičů okrsku č. 3 ve spolupráci s obecními úřady
zorganizovali okamžitou materiální sbírku pro obce postižené povodněmi.
V Čepí proběhla v neděli 9. 6. od 18 - 20 hod u nové požární zbrojnice.
Organizátoři sbírku předali Českému červenému kříži v Mělníku dne 14. 6.
2013. Zástupci okrsku č. 3 děkují všem občanům z obcí Čepí, Staré
Jesenčany, Třebosice, Dubany, Jezbořice, Blato a Ostřešany, kteří na sbírku přispěli.
VÝSLEDKY ZE ZÁVODŮ 2013
Datum Pořadatel SDH
4. 5.

Třebosice

Název závodu

Umístění Čepí

Otvírání studánek

5. místo - st. žáci

3. místo - st. žáci
ČEPSKÝ TUNEL 2013
(Č. tunel i okrsková)
Oslavy 75 let založení SDH
4. - muži (Č. tunel)
Okrsková soutěž
5. - muži (okrsek)

11. 5.

Čepí

1. 6.

Staré Jesenčany

15. 6.

Třebosice

O pohár starosty

4. místo - st. žáci

29. 6.

Dubany

Dubanský most

5. místo - st. žáci

10. 8.

Jezbořice

O pohár starosty obce

5. místo – st. žáci

31. 8.

Blato

II. Blatská Steeplechase

2. místo - st. žáci

7. 9.

Starý Mateřov

Mateřovský memoriál

5. místo – st. žáci

5. 10.

Třebosice

Zavírání studánek

říjen

Starý Mateřov

Dálková doprava vody

Memoriál B. Hrachoviny
O pohár starosty obce

1. místo - st. žáci

JSDH ČEPÍ

SDH Čepí uspořádal závod v požárním útoku ČEPSKÝ TUNEL v sobotu 11. května 2013.
Díky 75. výročí od založení sboru a okrskovému kolu, začaly závody u obecního úřadu.
Starostka obce MVDr. Dvořáková položila kytici k Pomníku padlých II. sv. v. Slavnostní
průvod od pomníku směroval k požární nádrži. 15 družstev přivítal starosta sboru pan Milan
Chocherčák.
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Poděkování sponzorům: Obec Čepí,
Statek 17, BOCO Machines, BAUSET CZ,
Autodoprava Jiří Košťál, Smíšené zboží –
Vl.Linhartová, Klub vojenské historie,
manželé Frankovi, Jiří Festa, LP, SDH Starý
Mateřov, Pivovar Pernštejn, 1. pomoc Jiřina Kňavová, Hana Soušková.
Krátce z historie: 1938 – pan Václav
Velebný do Čepí přivezl 1. motorovou
koňskou stříkačku.
Za dlouholeté vedení sboru má zásluhu in
memoriam čestný starosta pan František
Čížek. V 90. letech, na vedení mládeže pan
Drahoslav Soušek s manželkou Hanou, Ing. Karel Dvořák, Monika Daníčková a Jiří
Velehradský.
2007 - po krátké odmlce se o vedení dorostu zasloužili manželé Grundovi. Současně byla
obnovena aktivní Jednotka SDH Čepí pod vedením velitele Jaroslava Brůny.

Od roku 2007 hasiči zorganizovali několik brigád ke zvelebení obce, sběry železa, zajišťují
dozor při pálení čarodějnic, táboření pro děti, kurzy 1. pomoci, humanitární sbírky, exhibice
na Aviatické pouti v Pardubicích, podporují boj proti rakovině „Květinkový den“, apod.
2007 – se uskutečnil 1. ČEPSKÝ TUNEL.
Díky výborné podpoře Obce Čepí a všech sponzorů se postupně modernizuje vybavení
jednotky. 2011 – začali trénovat i starší žáci.
2012 – proběhlo námětové cvičení Dálková doprava vody v Čepí.
2012 a 2013 - naši obec reprezentují starší žáci v našem okrsku.
2013 - nejstarším členem hasičů v Čepí je pan Jaroslav Frank.
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Vzpomínáme na čestného starostu SDH Čepí a váženého občana obce Čepí
pana Františka Čížka.

LP

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČEPÍ
Výzva TJ Sokol Čepí: Uvítáme nové členy
Sokol se pravidelně schází každý týden, v pátek od 17 hod. Změna vždy předem upřesněna.
Děti cvičí, hrají soutěžní hry atd. Při schůzkách v sále Obecního domu děti vyrábějí přáníčka,
ozdoby, vždy k danému tématu.
Pořádáme různé akce - lampionový průvod obcí, maškarní ples k Helloweenu, mikulášská
nebo vánoční besídka, nácvik koled na předvánoční naladění atd.. Rodiče, dopřejte svým
dětem ještě další zábavu a aktivitu mimo školních a jiných kroužků.
Požádali bychom nové i stávající členy o upřesnění, zda budou děti navštěvovat sokol.
Je nutné udělat rekapitulaci členů. Plánují se různé akce, je potřeba znát počty dětí, kteří
budou navštěvovat sokol, buď pravidelně, nebo občas. Děkujeme za zpětnou vazbu.
Dále bychom uvítali zájemce o práci s dětmi ze sokola.
Prosíme o info na tel. 608 711 551 nebo email cernik.petra@seznam.cz.
Taneční cvičení pro ženy bude od září pravidelně každou středu (18 - 19 hod).
Jóga, posilování, pillates dle dohody s Kamčou každou středu (19 - 20 hod).
Taneční cvičení pro děti bude každou středu od 2. října (17 - 18 hod) v sále Obecního domu Čepí.

TENISOVÝ SRANDAMAČ
Další ročník ve čtyřhrách na kurtu manželů Račákových v Čepí, kteří jej zdarma pronajali,
v sobotu 15. 6. 2013. Objednané počasí nahrálo dobré náladě během dne. Z obce Čepí a
okolí se nahlásilo 10 dvojic. Za krásné ceny děkujeme Tělovýchovné jednotě sokol Čepí,
firmě MORAVIA CHEM a za poháry pro vítěze Obci Čepí. Za bezplatné zapůjčení kurtu
děkujeme manželům Račákovým. Organizaci turnaje zajistil pan Jiří Pekárek.
Pořadí: 1. Ivo Chudomský a Jiří Dvořák, 2. Jan Volhejn a Pavel Mráz, 3. Pavel Dufek a
Ondřej Tománek, 4. Tomáš Borovička a Ladislav Turyna, 5. Martin Krpata a Jiří Čížek, 6.
Martin Veleba a Martin Veverka, 7. Vladimír Ryba a Jan Pithart ml., 8. Petr Dobiáš a Pavel
Čejka, 9. Jiří Pekárek a Milan Černík, 10. Pavel Dytrt a Radek Dytrt.
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LP

DĚTSKÝ DEN
Obec Čepí a TJ Sokol Čepí pořádali dne 23. června 2013 oslavu DNE DĚTÍ a KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU a to návštěvou kina Cinema City v Afi paláci v Pardubicích. Vybrali jsme
filmy "Univerzitu pro příšerky" pro menší a startrek „Do temnoty" pro starší děti. Sraz byl ve
14 hodin u obchodu v Čepí a do Pardubic jsme odjížděli autobusem. Děti měli zdarma
vstupné, limo, popcorn a dopravné. Návrat byl kolem 19 hod opět autobusem.
Myslím, že se to dětem velmi líbilo. Zúčastnilo se 19 dětí dětského představení a těch
„starších“ bylo 11. Určitě si rádi tuto akci někdy zopakujeme.
P. Černíková

TÁBOŘENÍ
10. srpna 2013 proběhlo u požární nádrže v Čepí každoroční stanování rodičů s dětmi
pořádané TJ Sokol Čepí. Počasí se nám vydařilo. Začali jsme se scházet v sobotu od 15
hodin. Nejprve si děti postavily stany za pomoci a podpory rodičů a příbuzných. V 17 hod
vypukla tzv. šipkovaná s nálezem pokladu, na kterou už děti netrpělivě čekaly. Děti s
dospělými šli po vyznačené trase a plnili různé úkoly. Na konci trasy děti nalezly poklad sladké odměny. V čase večeře si každý upekl špekáček na ohýnku. Asi kolem 21 hodiny
začalo drobně pršet. Sedli jsme si s dětmi do domečku a hráli různé společenské hry. Pak
jsme nechali děti trochu pohrát a vyřádit a pomalu jsme se všichni odebírali ke spánku ve
stanech. Stezku odvahy jsme tentokrát zrušili ke smutku dětí, ale nedalo se nic dělat, protože
stále drobně poprchávalo. Po ranním probuzení jsme nachystali snídani – chleba s máslem a
marmeládou a čaj. Výcvik psů oddílu z Jezbořic se tento rok neuskutečnil, protože oddíl
neměl v tento termín figuranta. Proto jsme po snídani ukončili stanování zbouráním stanů
nadšenými účastníky. Organizátoři zůstali ještě na tábořišti a uklidili domeček a okolí.
Myslím, že se tato akce velmi vydařila a všichni jsme si stanování užili. Poděkování patří
panu Martinu Břízovi. Perfektně posekal travnatou plochu na stanování. Ale hlavně a
nečekaně postavil dřevěnou vatru – ohniště na opékání buřtů. Děti z toho byly velmi nadšeny
a my dospělí také, krásně jsme se mohli u ohýnku ohřívat.
P. Černíková
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SEMINÁŘE TAI-JI
Nový běh TAI-JI lze zahájit již teď na podzim,
každou neděli od 18 do 19 h v sále Obecního domu Čepí.
Kontaktujte Ing. Václava Veselého, tel: 777 770 281, vaclav.vesely@centrum.cz.

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

SPOLEK MARIÁŠNÍKŮ
Čepské mariášníky najdete v zápalu hry každý pátek od
19 hod a každou neděli od 17 hod v salonku Obecního
domu Čepí.
MARIÁŠOVÝ TURNAJ
Posvícenského mariášového turnaje se v pondělí
26. srpna 2013 zúčastnilo celkem 16 hráčů (5 z Čepí,
3 z Pardubic, 2 z Bohumilče, 1 z Prahy, 1 ze Dřenic,
1 ze Starých Čívic, 1 z Jezbořic, 1 z Heřmanova Městce
a
1
z Duban).
První
místo
obhájil
náš
občan,
Organizátoři děkují všem sponzorům mariášového turnaje!
1. František Sura
2. Martin Husák
3. Bohumil Hora
4. Stanislav Tichý
5. Milan Jeník
6. Miroslav Hlotan
7. František Morávek
8. Josef Čížek

výsledky

níže.

9. Josef Jirmásek
10. Drahoslav Soušek
11. Pavel Antoš
12. Ota Buldra
13. Dušan Cukan
14. Ladislav Turyna
15. Ladislav Klíma
16. Karel Dvořák

1.místo: František Sura
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10. místo: Drahoslav Soušek

3. místo: Bohumil Hora

RYBÁŘSKÝ SPOLEK ČEPÍ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI 2013
Rybářský spolek Čepí, pod vedením Petra Štěrby, uspořádal již druhé závody pro děti (3 - 15
let) dle plánovaného termínu v sobutu 29. června 2013. Ve dvou poločasech soutěžilo
celkem 13 dětí z Čepí a okolí. Největší rybu, kapra, chytil Kryštof Daníček. Nejmladší
závodnice byla teprve tříletá Nelinka Urbánková.
Výsledky:
1. Deniska Netková - absolutní vítězka
2. Kryštof Daníček - extra cena za největší chycenou rybu
3. Románek Faltejsek
4. Deniska Heranová
5. Vojta Kořínek
6. Šimon Urbánek
7. Kristýnka Kadlecová a 7. Štěpán Urbánek
8. Tomáš Kadlec
9. Jiřík Šelemba
10. Daniel Martínek
11. Nelinka Urbánková - nejmladší závodnice
12. Lukáš Rybenský
Za krásné poháry děkujeme Obci Čepí a hodnotné dary všem sponzorům.
Za pomoc s organizací patří dík všem členům rybářského spolku.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

18/2013

17

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DOSPĚLÉ
21. 9. 2013 proběhly první rybářské závody pro dospělé. Organizátoři tímto děkují paní
Libuši a Jaroslavu Frankovi, Lence a Lubomíru Kadlecovým za výpomoc s pořádáním
závodů.

SPOLEK ŽEN
Spolek žen Čepí uspořádal dne 22. 3. 2013 KURZ KORÁLKOVÁNÍ. Každá z nás si mohla
vyzkoušet svoji zručnost při výrobě velikonoční výzdoby v podobě kuřátek a kraslic a tak
oživit svůj domov novou velikonoční výzdobou. Lektorkou tohoto kurzu byla Bc. Kamila
Veselá z Čepí, která nás naučila různé triky s drátky a korálky. Každá z nás si odnesla nejen
nové zkušenosti ale i hotové výrobky.
Fotografie můžeže shlédnout na www.cepi.cz ve Fotoalbum 2013 – Veselé předvelikonoční
korálkování.
JF
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10. PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU 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!
Říjen 2013
Výroba drobné keramiky pro radost
Vítání občánků
Listopad 2013
Podzimní bazárek oblečení
Lampionový průvod
Helloweenský karneval pro děti
Vázání Adventních věnců
Čepský vánoční jarmark + Výstava
FOTOGRAFIÍ - 3. fotosoutěž 2013
Prosinec 2013
Mikulášská nadílka
Vánoční zpívání s rozsvěcením stromu

pá 18. 10. (18h)
ne 20. 10.

Spolek žen Čepí
Obec Čepí

so 2. 11. (9-11)
pá 1. 11.
ne 10. 11. od 15 h

Spolek žen Čepí
Obec Čepí, TJ Sokol
TJ Sokol

pá 29. 11. od 19 h

Spolek žen Čepí
Obec Čepí

5. 12.
pá 20. 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

11. CÍRKEVNÍ AKCE
Tradiční nedělní posvícenská mše se uskutečnila v kapli Panny Marie Karmelské 26. 8. 2013
od 15 h pod vedením faráře heřmanoměstecké farnosti pana Josefa Smoly. Poděkování
za dobrovolnou údržbu obecní kaple patří paní Kateřině Andrejsové za úklid interiéru,
květinovou výzdobu paní Marii Svobodové a celoroční údržbu exteriéru Lucii Pohorelcové.
Významnou událostí
v našem regionu byla účast
kardinála Dominika
Duky, arcibiskupa
pražského.
Celebroval vzpomínkovou
mši v Heřmanově Městci
v neděli 8. 9. 2013 za P.
Václava Jakubce
u příležitosti jeho
nedožitých 90. narozenin.
LP
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12. REDAKČNÍ RADA
FOTOSOUTĚŽ 2013
Redakční rada Čepských obecních novin vyhlásila 3. ročník
fotosoutěže o nejkrásnější záběr z naší obce v lednovém vydání.
Snímek má vypovídat o atmosféře, náladě, historii či současnosti.
Do 31. srpna se na email redakce sešlo 23 snímků od 3 autorek.
Bc. Růženy Plackové, Bc. Kamily Veselé a nejmladší soutěžící
Elišky Jílkové. Nejvíce hlasů přidělila dne 9. 9. 2013 redakční
rada teprve náctileté autorce Elišce Jílkové. Děkujeme za
příspěvky do soutěže všem fotografkám a výherkyni srdečně
gratulujeme! Fotografie si můžete prohlédnout na www.cepi.cz
ve Fotoalbu 2013.
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Vytištěné fotografie všech soutěžících můžete shlédnout i na nástěnkách v okně Obecního
domu Čepí.
V barvě si obecní noviny můžete prohlédnout pod www.cepi.cz – záložka Obecní noviny.
Další vydání novin plánujeme na leden 2014.
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.

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

Uzávěrka: 23. 9. 2013

13. ZAJÍMAVOSTI
TIP NA VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Chcete jet někam na výlet a nechce se vám chodit dlouhé trasy? Chcete vidět přírodu, dát si
dobrý zákusek a k tomu čaj nebo kafíčko, v létě výbornou zmrzlinu? Můžeme vám doporučit
výlet do Brandýsa nad Orlicí. Kdo může jet i ve všední den má ještě možnost pokoukat po
obchodech a to jak v Brandýse nad Orlicí, tak i v cíli výletu – v Chocni. Po dojetí do Brandýsa
se vydáte do města, můžete se podívat do pamětní síně J. A. Komenského, na zříceninu
gotického hradu Jindřicha z Prostiboře, do labyrintu, na pomník J. A. Komenského. Více
www.město-brandys.cz. Nezapomeňte se stavit ve vyhlášené cukrárně na malé občerstvení
a potom po směrem k rehabilitačnímu ústavu a po modré po cyklostezce do města Choceň.
Z Brandýsa nad Orlicí je možné podnikat i delší pěší túry, okolí má dlouhé trasy cyklostezek.
Sobota a neděle: Čepí MHD:: 6.22 – Pce: 6.40, 8.12-8.30 bus, Pce vlak: 7.43 – Brandýs:
8.15, 8.43-9.22.
Všední den: Čepí: 7.13 - 7.35 bus, Pce vlak: 8.43 – 9.22Choceň: 14.03 – Pce: 14.32 vlak
Zpáteční cesta stejné časy celý týden: Choceň: 14.38 – Pce: 14.57 vlak, 15.38-15.57,
Pce: 15.20 – Čepí: 15.48 bus, 16.20-16.48
Přejeme hezké výletování, pro inspiraci dalších výletů se můžete dívat na stránky Klubu
přátel Pardubicka www.kppardubicka.cz.

Bc. Růžena Placková
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VZPOMÍNKA NA NÁLET PARDUBICKÉ RAFINERIE 24. SRPNA 1944
Blížil se konec války a spojenci dělali vše pro to, aby jej uspíšili. Byly časté nálety na
podniky, které vyráběly a zásobovaly frontu důležitým materiálem. Tak došlo i na
pardubickou rafinerii (PARAMO). V té době mi bylo 15 let, učila jsem se dámskou krejčovou
u paní Drábkové v Čepí. Bydleli jsme ve Starém Mateřově. Dojížděla jsem na kole i
v poledne na oběd. V ten den měl pohřeb pan Josef Kouba z Čepí příbuzný Drábkových.
Paní mistrová odešla s tchýní na pohřeb. Doma jsme zůstaly jen dvě děvčata a osmiměsíční
Péťa s osmdesátiletou babičkou, která jej vozila po dvoře. Dostaly jsme instrukce, jak si
počínat, kdyby „náhodou“ něco přišlo.
O půl dvanácté houkaly sirény letecký poplach. Zdálo se nám, že tentokrát znějí
nějak jinak ustrašeně než jindy. Ve 12 hodin jsem jela na oběd. Když jsem vyšla s kolem na
silnici, od Pardubic už jela kolona kolařů, kteří ujížděli z města. I ti se chovali jinak než
obvykle. Kdosi z kolony houkl: „Už přeletěli hranice protektorátu,“ a ujížděli nervózně dál.
Jezdívali tak pokaždé, když zazněly sirény a hlášení: Nad říšským územím se nalézá…..
atd.“ Lidé si to upravili po svém: „Nad říšským územím letí bedna s uzeným.“ Když jsem
přijela k Dubanům na rozcestí, stálo tam plno lidí a hleděli na oblohu, která byla plná malých
letadel, jak se zdálo. „Poletí dál, jsou hodně vysoko,“ poznamenal někdo. Jela jsem dál a
někteří, kteří jeli v tu stranu se mnou. Ozvala se rána, V Chrudimi na nádraží spadla bomba,
na to dvě v Medlešicích na trati. Odhodili jsme kola a skulili se do příkopu. Byl to fofr. Rozbila
jsem si pořádně koleno. Vstali jsme, na to ohlušující rána, mohutný ohnivý sloup s černým
hustým kouřem vzlétl do výšky, až se zatmělo a hned další a další, tři ohnivé sloupy,
praskání a hučení bylo slyšet široko daleko. Letadla utichla. „Rafinerie dostala zásah a je po
náletu,“ ozvalo se z hloučku, ale hned na to: „Bude jistě pokračování, nikdy nelétá jen jeden
svoz.
Na křižovatce od Třebosic k Mateřovu už hlídka vracela každého, kdo by chtěl jít blíž
k tomu. Posbírali jsme kola a vrátili se zpátky do Čepí. To už to začalo padat. Na letišti
vzlétla už i letadla protivzdušné obrany a nastal boj ve vzduchu, roztáhl se až k Čepí. Lidé
běželi příkopem ke vsi. Za dubanskými zahradami bylo čerstvě vybudované plato přes příkop
na posypový materiál. Na dně příkopu jím procházela betonová roura, která byla o něco větší
než roura pod mostkem. Lidé se tam dohadovali, kdo se tam schová. Ve vzduchu stále zuřil
boj. Letadla klesala hned k zemi, hned zase do výšky. V krátkých intervalech se ozývala
střelba. Vběhla jsem k Drábkovům na dvůr, postavila kolo a běžela přes dvůr do krytu. Byl na
konci dvora. Po zahradě běhala stará babička mezi sušáky s vojtěškou a nechtěla jít do
krytu, jen bědovala: “Snad se dnes všichni čerti žení.“ Paní mistrová už byla v krytu s učnicí
Aničkou a tiskla k sobě Péťu.
Když se ozvaly sirény, na hřbitově v Jezbořicích stál pan farář zrovna u hrobu a
vykonával obřad nad zesnulým. Paní mistrová ihned odešla, myšlenka na Péťu jí přímo
hnala. Když byla už pár metrů od vesnice, dostala rafinérie zásah. Po houkání většina lidí
ještě na hřbitově zůstala, ale po zásahu rafinerky se rozutekli ponejvíc do kostela, ale kdosi
řekl, že tam není bezpečno, kostel je z výšky dobře vidět. Vyběhli tedy ven, márnice byla
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otevřená, tam je nikdo neuvidí, kde se vešel a nebál se, přežil nálet v márnici. V Čepí ještě
letadla přivábil vysoký komín vysloužilé pily, ale bomba spadla vedle na dvůr a strhla roh
domu. V okolí to byla ohlušující rána, země se zachvěla. My v krytu jsme se hrůzou všechny
tři objaly. V dáli bylo slyšet ještě padající bomby. Odneslo to i pardubické nádraží a cukrovar,
částečně lihovar. Když vše utichlo, vyšly jsme z krytu a já jsem jela domů.
Když jsem přijela na křižovatku od Třebosic, odkud byla vidět celá východní část
obce, nyní to byla jen hradba prachu kolem zahrad. Ptala jsem se na kole projíždějícího
muže, co se tam stalo. Odpověděl: „V Mateřově se nestalo nic, ale kolem zahrad toho
nasypali. Běželi kolem zahrad vágusové, házeli to po nich.“ Vágusové byli mladí trestanci,
kteří porušovali zákony proti Říši (absence, sabotáže apod). Byli jako pracovní četa na letišti,
nosili maskáče jako vojsko. Po odhoukání poplachu je pustili do polí, ať se někde ukryjí.
Většinou běželi k zahradám, kde leželi přitisknuti k plotu. Tentokrát se trochu opozdili, proto
takový hon. Naštěstí to nikdo neodnesl.
Když jsem přijížděla k domovu, bydleli jsme hned na kraji obce, maminka s tatínkem
sbírali do kbelíku střepiny. Nasbírali jich 4 kbelíky. Na zahradě bylo hejno husí, které vždy při
nárazu vzduchu nadskočily, některé se strachy ozvaly, nic se jim nestalo. Pozorovala je
maminka se sestrou z krytu.
Měli jsme pololetní jabloň s dozrávajícími jablky, která téměř opadala. K zahradě se
blížila skupina trestanců a prosili o nějaká jablka. Maminka je pustila na dvůr a půjčila jim
košík. Odešli si nasbírat jablka, ostatní se shlukli kolem pumpy a požádali o vodu a „kus“
tužky, aby mohli napsat domů, že přežili zase jeden nálet. Maminka přinesla konev na vodu,
hrnečky, tužku a síťovku na jablka. Nedočkavci už pili u pumpy z dlaní a myli se, byli celí
umounění a zaprášení, jak na ně padala hlína. V Mateřově spadla bomba na dvůr do žumpy
u Pechánků a u Hlavničků to srazilo kus štítu domu.
U Duban mezi prchajícími lidmi příkopem se dostala do roury kamarádka, jeden muž
a poslední místo si vybojovala jedna silnější paní, která se nemohla dostat ven. Čouhala jí
jen lýtka. Křičela: „Nenechte mě tedy umřít.“ Po delším úsilí ji za nohy vytáhli. Byla celá
odřená, ale živá. Muži a mé kamarádce se podařilo vylézt. Ale hedvábná sukýnka byla
rozdrásaná na pentličky.
To jsou moje vzpomínky na pardubický nálet. Lidé prožili mnohem horší věci. Od té
doby jsme chodili se strachem spát. Každý se svým zavazadlem. Byli jsme šťastni, když byl
všemu konec.

Marie Hochmannová (*1929)
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RECEPTY Z MAMINČINA ŠUPLÍKU
BŮČEK ZAPEČENÝ S JOGURTEM A KŘENEM
Zdá se vám kombinace bůčku a jogurtu
šílená? Pak jste na velkém omylu. Když totiž
jogurt smícháte s křenem a bůček necháte jen
pozvolna péct, zachutná tahle dobrota celé
rodině!
Pokud ale zrovna nedržíte dietu, jednou za
čas se zhřešit určitě smí – obzvlášť, když si
pak zajdete na dlouhou procházku. Recept je
navíc tak jednoduchý, že jej zvládne opravdu
úplně každý!

Na 4 porce potřebujete:
1,5 kg hezky prorostlého bůčku bez kosti, 250 g strouhaného nebo čerstvého křenu,
600 ml bílého jogurtu, sůl.
Bůček nejprve nakrájejte na asi 1–1,5 silné plátky. Pokud si chcete ušetřit práci a slzy při
strouhání křenu, kupte si ten už nastrouhaný ve skleničce. V misce jej smíchejte s bílým
jogurtem, množství záleží jen na vás – někdo rád křenu hodně, jiný méně, takže radši křen
přidávejte postupně. Jednotlivé plátky bůčku osolte, potřete vrstvou křenového jogurtu a
zarolujte. Takto vytvořené rolky pak dávejte vedle sebe do pekáčku, který není potřeba ničím
vymazávat. A pokud netrváte na krásně utažených roládkách, nemusíte je ani ničím
zavazovat. Zbyla-li vám část jogurtu, navrstvěte jej prostě a jednoduše ještě navrch.
Když jsou všechny plátky pomazané a vyskládané v pekáčku, dejte je péct při 170 stupních
Celsia asi 1,5 hodiny do trouby. Maso se krásně propeče, pustí všechen tuk, zbude úžasné
čisté vypečené sádlo s křenem, které je na čerstvý chleba jako dělané. Upečený bůček
servírujte s bramborem nebo chlebem a garantujeme vám, že ani kousek nezbude!

SOUTĚŽ PRO DĚTI ŠKOLKOVÉ A ŠKOLÁČKY
Na téma – MOJE RODINA.
Na papír formátu A4 volnou technikou.
Svoji práci můžete odevzdat do 18. 12. 2013 na OÚ Čepí.

Vyhlášení výsledků v obou kategoriích bude 20. prosince 2013 na vánočním zpívání
v sále Obecního domu Čepí.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY
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