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Vážení občané,
právě vychází první číslo Obecních novin v novém roce a já si při té příležitosti dovolím
popřát Vám všem hodně úspěchů a pevné zdraví v roce 2014.
Rok 14 je rok komunálních voleb (říjen), tak se my, stávající zastupitelé budeme snažit
dodělat a udělat vše, co nám síly a účet obce dovolí:
 určitě přibude další část nového veřejného osvětlení s veřejným rozhlasem (3. etapa
od firmy BOCO k okálům, kolem okálů až k deštníkové firmě Promorain),
 s tím souvisí i vybudování nových vjezdů k rodinným domům č. p. 59, 54 a 55,
 konečně začneme opravovat Obecní dům – začneme důkladným vyřešením odvodu
dešťové vody ze střechy svedením do dešťové kanalizace, výměnou oken ve výčepu
(za 4 ks starých 6 ks nových) a pokud finance dovolí a stihneme to, tak ještě nové
ústřední topení ve výčepu
 opravdu se snažíme dodělat nový územní plán obce Čepí, vzniká od podzimu
r. 2008, rodí se nesmírně komplikovaně a v šílených bolestech,
 upravíme a prořežeme dřeviny na protihlukovém valu,
 budeme pokračovat ve výuce angličtiny pro seniory a univerzity třetího věku
a samozřejmě se budou konat další tradiční kulturní a sportovní léty zaběhlé a zažité
akce.
Přeji Vám i sobě, aby se nám v Čepí dobře žilo, a při té příležitosti si neodpustím
poznámku o neekologickém vytápění rodinných domků. Nějak se nám v obci rozmnožili
„čmoudilové“, kteří spalují nekvalitní palivo, víme o nich, sami se zřetelně projevují a všem
nám otravují život, a to doslova. Bohužel nemáme právo kontrolovat, co se spaluje
v domácnostech. Tak jen tímto způsobem chci upozornit, že spalování rámů ze starých oken
ze stavby, plastů, starých bot či lakovaného nábytku a železničních pražců, kromě toho,
že odporně páchne, velmi vážně poškozuje zdraví.
Tak ještě jednou pevné zdraví všem!
Vaše MVDr. Zuzana Dvořáková
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1. DĚNÍ V OBCI
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Správným tříděním můžete i Vy přispět k tomu, že by se neměl navýšit poplatek za svoz komunálního
odpadu v Čepí (Kč 550,--) na osobu pro rok 2015. Obecně závaznou vyhlášku aktualizují zastupitelé
vždy koncem roku, letos již nové zastupitelstvo.
Svoz komunálního odpadu (popelnic) je každý čtvrtek po 4 hodině ráno od začátku roku 2014.
Je třeba připravit popelnici před dům ve středu večer.
Každý lichý týden se po 8 hodině ráno odváží barevné pytle s tříděným odpadem: modrý - plasty,
žlutý - papír, oranžový - nápojový karton. Umísťujte je tam, kam dáváte obvykle popelnice.
Pracovníci svozové firmy vedou evidenci, kolik pytlů odváží od každého čísla popisného. Evidence
vydaných barevných pytlů je vedena i na obecním úřadě. Barevně odlišené pytle na tříděný odpad si
můžete vyzvednout zdarma na obecním úřadě v úřední dny (středa 7 - 17 hod, pondělí 7 - 12 hod)
u paní Novotné.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V Čepí u nové požární zbrojnice v sobotu 22. března 2014 od 9:30 do 10:30.

Skládka bioodpadu v Čepí je určena pro kompostovatelný odpad z údržby zeleně (tráva,
listí, apod). Je denně otevřena. Není určena pro stavební suť!
(LP)
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V Obci Čepí jsme přivítali šest nových občánků narozených v roce 2013 - Emičku
Chocholoušovou, Lucinku Balcarovou, Jakuba Chocherčáka a trojčátka Vendelína, Maju
a Gretu Kondrasovi. Slavnostní událost se uskutečnila v sále Obecního domu Čepí v neděli
20. října. Milým zpestřením bylo vystoupení dětí z místní mateřské školy.
(JF)

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

19/2014

2

ANGLIČTINA BEZ STRESU
Od listopadu 2013 byl zahájen kurz anglického jazyka pro seniory. Pod vedením zkušené lektorky
Mgr. Katky Šafránkové se každý pátek odehrává malý zázrak: 9 statečných dam se společně učí
a těší se na příští hodinu. Řečeno jejich slovy: „Cvičíme mozek, znovu se učíme radovat z nově
poznaných slovíček“. Občas přehlížíme skryté úsměvy členů rodiny a známých a usmíváme se
nad prohlášeními typu – babička se asi zbláznila? Ona spěchá domů, protože nemá domácí úkol?!
O to víc nás potěší pochvala od paní lektorky. Někdy se i pobavíme, když tvoříme věty na
procvičování a kolegyně z dostupné nabídky probraných slovíček stvoří větu pro překlad: My dog is at
the cinema - Můj pes je v kině.
(RP)
Ano, angličtina pro seniory v Čepí: Již pár týdnů se schází každý
pátek dopoledne ve společenské místnosti Domova s chráněnými
byty několik dam, aby se při příjemném posezení naučily něco
z anglického jazyka. Nepotřebují učebnice ani slovníčky, ale úkoly se
zadávají a červeně opravují a známkují. Nemají žádný přísný studijní
plán, tempo výuky se společně dohodne dle obtížnosti probrané
látky. A již po pár hodinách je znát jejich zodpovědný přístup
ke studiu – nestydí se společně anglicky konverzovat.
Našla jsem opravdu příjemnou paní lektorku, která má velké
pochopení a cit pro tento způsob výuky – kurz je připraven specielně
pro vyšší věkovou kategorii. Přeji studentkám, aby jejich nadšení
pro angličtinu vydrželo co nejdéle, těch pár Kč měsíčně za čas
a cesťák paní lektorky v rozpočtu obce Čepí vždycky najdeme.
(ZD)

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Ve sváteční den 28. října 2013 jsme se sešli na tradičním podzimním lampiónovém průvodu. Vyrazili
jsme pod vedením čarodějnice Jarči podle kouzelné mapy od obecního domu. Na sedmi stanovištích
nás čekaly různé úkoly, za jejichž splnění jsme získávali písmenka, z nichž jsme měli složit heslo
pro získání pokladu. Během naší cesty jsme potkali třeba upířici, čerta, hejkala, některá strašidla si
s ohledem na svátek vzala volno, přesto nám zanechala vzkaz, abychom nepřišli o potřebný úkol
a písmenko do tajenky. Setkali jsme se i s tajemnou tetou „Er“, která nám napekla voňavé perníčky,
nemuseli jsme jí je olupovat s chaloupky, donesla nám je sama za náš pěvecký výkon v tajemné
čepské části „Za poštou“. Když jsme došli až tam, kde cesta končí, nejstrašlivější štrašidlák nám
daroval poslední písmenko a my na něj společnými silami (rozuměj - hlasivkami) zakřičeli tajemné
slovo Hokaidó, takže nám musel vydat sladký poklad. Lampionový průvod si, myslím, všechny děti
i rodiče užili a ještě jednou moc děkuji všem zúčastněným strašidlům, která strašila svátek-nesvátek!
Akci pořádal TJ SOKOL Čepí.
(JCH)

KERAMIKA PRO RADOST
Prvního listopadu 2013 se uskutečnil minikurz keramiky pořádaný Spolkem žen v Čepí. Letošní akce
měla název "Vyrob si své sluníčko." Pod vedením paní Jindry Soukupové a Růženy Plackové se
otevřela již po několikáté keramická dílnička. Odměnou pro zúčastněné byla krásná sluníčka, drak,
srdíčko anebo ozdobičky. Bylo úžasné sledovat zaujetí, s jakým pracovaly děti i jejich maminky.
Tentokrát si všichni své výrobky natřeli engobami a po prvním pálení lektorky ještě na výrobky natřely
pro vytvoření kontrastu kysličník. Výsledný efekt byl úžasný. Věříme, že sluníčka prozářila domácnosti
všech, kteří se zúčastnili. Bylo příjemné sledovat jejich radostné tváře, když si výrobky rozebírali
domů.
(RP)
Fotografie sluníček na straně 4.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

19/2014

3

BAZÁREK
TJ Sokol Čepí společně se Spolkem žen uspořádali již tradiční Podzimní bazárek. Je to jedinečná
příležitost k důkladnému úklidu doma a zároveň možnost, jak si pořídit buď formou výměny,
nebo zaplacením symbolické částky, oblečení pro sebe, děti a své blízké. Vždyť co se již někomu
nehodí, pomůže někomu jinému. O tom je celá tato akce. Zároveň to je i charitativní sbírka pro
Diakonii Broumov, kde uvítají každou materiální i finanční pomoc. Při této akci vždy od příchozích
vybíráme dobrovolný příspěvek na dopravu pro Diakonii. Pro zajímavost, na posledním bazárku se
vybralo Kč 500,-. Pro novorozence a děti do 5 let vybíráme oblečení a vhodné věci a odvezeme do
Dětského centra Veská. Další Bazárek uspořádáme v jarních měsících. Těšíme se na hojnou účast.
(JF)

HALLOWEENSKÝ KARNEVAL
Dne 4. listopadu se v sále Obecního domu Čepí konal podzimní strašidelný halloweenský karneval.
Dostaveníčko si dali filmoví hrdinové, strašidelné a pohádkové postavy. Pobavit nás přijel pan Hruška
z Brna. Zahrál dětem pohádku – netradičně. I s dětmi se usadil na pódiu za oponou a rodiče nechal
odpočívat v sále. Po pohádce přišlo na řadu tancování - diskotéka. Toto děti velmi bavilo a všechny se
daly do tancování. Při tanci jim pan Hruška dával různé úkoly, vymýšlely společně druhy tanců
a cvičení. Karneval se určitě vydařil a děti se pobavily a zařádily.
(PČ)

ADVENTNÍ DÍLNA PRO DĚTI
V adventní dílničce pro děti, která předcházela Vánočnímu jarmarku (29. 11. 2013), jsme tentokrát
vyráběli perníkové adventní svícínky a kalendáře.
Ačkoliv se většině dětí zalíbili perníkoví kapříci, zdobili
jsme i jiné tradiční vánoční tvary jako je kostelík,
anděl, stromeček nebo kometa. Perníkové výtvory se
dětem moc povedly a dokonce to i vypadalo,
že vzhledem k rychlosti, jakou mizely některé adventní
kalendáře, si bude muset Ježíšek pospíšit .
Pod vedením Mgr. Jaroslavy Chocherčákové
pořádal TJ SOKOL Čepí.
(JCH)
VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Spolek žen Čepí uspořádal již tradičně před první Adventní nedělí vázání Adventních věnců spojené
s Vánočním jarmarkem. V letošním roce jsme měli možnost nakoupit spoustu dárků (bižuterii,
adventní věnce, vonné svíčky a mýdla, vůně do skříní, hadrové hračky, bylinné mastě, kosmetiku, aj),
jelikož se dostavilo dost prodejců s pestrým sortimentem i z okolních obcí. Paní Buřvalová nám
předvedla, jaké barvy a styly použít při výzdobě svého domova. Jako každý rok si mohli návštěvníci
zakoupit buď jednotlivé komponenty anebo již hotové výrobky.
(JF)

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

19/2014

4

MIKULÁŠ 2013
Mikulášovi poslíčci i letos umístili
schránku s přihláškami do Mateřské školy
v Čepí. V podvečer 5. 12. se obcí
rozřinčely řetězy a byly slyšet hrůzu
nahánějící zvuky z pekla. Mikulášova
družina byla do detailu namaskována jeden Lucifer, dvě čertice a anděl
s Mikulášem. Za organizaci děkujeme
Mgr.
Jaroslavě
Chocherčákové,
paní Novotné za zapůjčení kostýmů,
paní Jílkové za dokonalé zhotovení
kostýmů a rekvizit a všem účinkujícím:
Elišce Jílkové, Kristýně Kadlecové,
Natálce
Kňavové,
Jakubovi
Jílkovi
a Tomášovi Surovi.
(LP)

VÁNOČNÍ NALADĚNÍ
Čtvrté adventní nedělní odpoledne jsme prožili v sále
Obecního domu Čepí. Sourozenci Podivinští vybrali
ze
svého
repertoáru
nejznámější
koledy.
Za doprovodu kláves, housliček a kytary dokázali
zapojit i děti, které si samy vyzkoušely zpěv a recitaci
do mikrofonu a vyzkoušely rozmanité hudební
nástroje. V sále vonělo svařené víno, punč a cukroví.
Každé dítě, které se zúčastnilo naladění, bylo
odměněno „dárečkem od Ježíška“. Bylo úžasné
sledovat rozzářené dětské obličeje. Tato akce se
velmi vydařila a děti si ji určitě užily a samozřejmě
i my dospělí. Kdo nepřišel, může jen litovat. Akci
pořádal TJ Sokol, Spolek žen a Obec Čepí.
(PČ)

JAK VYPADÁ MOJE RODINA
Součástí programu Vánočního naladění v Čepí bylo i vyhodnocení výtvarné soutěže redakce
Čepských obecních novin. Zapojilo se 17 dětí z čepské mateřské školy a dvě školačky. Redakce
vyhodnotila nejhezčí obrázky - Karolínky Michálkové a Sofie Pohorelcové. Všechny výkresy si můžete
prohlédnout ve fotogalerii na www.cepi.cz. Bc. Růžena Placková do soutěže věnovala dva nádherné
keramické portréty, proto byli vybráni dva výherci.
TJ Sokol Čepí věnoval všem soutěžícím pastelky a sešity. V úterý 7. ledna 2014 byly předány odměny
i dětem v mateřské škole, protože ne všichni soutěžící byli přítomni právě na předvánoční akci.
Fotografie vítězných děl naleznete na další straně.
(LP)
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Karolínka Michálková (6let)

Sofinka Pohorelcová (4 roky)

CO OD ŘÍJNA 2013 PROBĚHLO
Vítání občánků

20. 10.

Obec Čepí

Lampionový průvod

28. 10.

TJ Sokol

Výroba drobné keramiky pro radost

18. 10.

Spolek žen Čepí

Podzimní bazárek oblečení

2. 11.

Spolek žen Čepí

Halloweenský karneval pro děti

10. 11.

TJ Sokol

29. 11.

Spolek žen Čepí
Obec Čepí

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

5. 12.

TJ Sokol
Obec Čepí

Vánoční zpívání s rozsvěcením stromu;
Vyhodnocení výtvarné soutěže
"Moje rodina"

22. 12.

TJ Sokol
Obec Čepí

KLIKNĚTE na www.cepi.cz záložka FOTOALBUM od 2013

OD POSLEDNÍHO VYDÁNÍ NOVIN PŘIBYLA TATO ALBA:
Vítání občánků 2013

Vánoční naladění v Čepí

Lampionový průvod 28. 10.

Adventní dílna a Vánoční jarmark

Keramika pro radost 1. 11.

Tři králové v obecní knihovně

Mikuláš 2013
(LP)
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2. ZASTUPITELSTVA OBCE
V Š E C H N A Z AS E D ÁN Í O B E C N Í H O Z AS T U P I T E L S T V A J S O U
V E Ř E J N Á, P Ř I J Í T M Ů Ž E T E I V Y
P o zv á nk y n a le zn e t e n a úř ed ní des c e u O bec ní h o úřa d u Č ep í a ww w.c ep i .c z
Zá pis y ze za s ed á ní za s tu p it e ls t v a n a ww w.c ep i .c z

Zastupitelstvo 1. října 2013

Přítomno: 5 zastupitelů, 2 omluveni

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení pro spotřebu el. energie a zem. plynu se společností Energie pod kontrolou,
IČ: 292 83 272, Brněnská 3883/4, 695 01 Hodonín.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování tříděných komunálních odpadů mezi firmou Granplast s. r. o., IČ: 288 20 215, Staré
Ždánice 208, 533 44 na dobu určitou od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o instalaci internetové sítě, umístění
a provozování zařízení pro příjem a vysílání bezdrátového internetu mezi firmou Radek Hrstka,
RHNet.cz, IČ: 684 77 121, Škroupova 232, 537 01 Chrudim.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo navrženou aktualizaci Programu obnovy venkova.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo žádosti občanů o pronájem sálu a zapůjčení domečku u požární
nádrže.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů mezi společností EKO-KOM, IČ: 251 34 701, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.

Zastupitelstvo 19. listopadu 2013

Přítomni: všichni

Zastupitelstvo obce Čepí projednalo návrh rozpočtu obce Čepí na r. 2014, zveřejněno min 15 dní
na úřední desce.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Výše poplatku na rok 2014 zůstává stejná jako v roce 2013 Kč 550 / 1 osobu.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce
Čepí za r. 2013 ke dni řádné závěrky a jmenuje za členy ústřední inventarizační komise: předsedkyni
paní Petru Černíkovou, Ing. Janu Jelínkovou, paní Miroslavu Pleskotovou.
Zastupitelstvo obce Čepí pověřilo komisi ve složení paní Lucie Pohorelcová, Ing. Jana Jelínková,
pan Jan Pohorelec, paní Marie Nováková, Mgr. Robert Ritschel k provedení veřejnosprávní kontroly
účelně vynaloženého čerpání prostředků z příspěvku na provozní náklady pro PO MŠ Čepí a kontroly
majetku (inventurní soupisy) v MŠ Čepí za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku společnosti TS Hlinsko na svoz směsného
komunálního odpadu, skla, velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Četnost svozu:
velkoobjemový a nebezpečný odpad 2x ročně, sklo 1x za měsíc – 4 týdny, směsný komunální odpad
1 x týdně.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zveřejnit záměr obce Čepí pronajmout p. p. č. 437, orná půda,
2
2
21 907 m , k. ú. Dřenice, a p. p. č. 464 (podíl 1/14), orná půda, 3 211 m , k. ú. Dřenice.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo vytvoření nového vjezdu do areálu firmy BOCO Pardubice
machines, s.r.o., který povede přes obecní pozemek. Firma provede veškeré práce související
se stavbou nového vjezdu a navrženou sanací stávajícího vjezdu plně na své vlastní náklady.
Pod nový vjezd budou položeny chráničky na kabelové vedení nového veřejného osvětlení a rozhlasu.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zveřejnit záměr obce Čepí prodat část travnatého dílu (6 m2) p. p.
č. 158/28 v k. ú. Čepí, ostatní pl., manipulační plocha o celkové výměře pozemku 720 m2.
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Zastupitelstvo obce Čepí projednalo žádosti o zajištění nezbytné požární techniky (automobily) –
financování ze strukturálních fondů z 85 % Ministerstva vnitra - integrovaný regionální operační
program na r. 2014 – 2020 a přípravu MŠ Čepí na žádost o dotaci z programu MMR na dětské
dopravní hřiště.

Zastupitelstvo 10. prosince 2013

Přítomno: 5 zastupitelů, omluveni 2

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo rozpočet Obce Čepí na rok 2014 s příjmy ve výši Kč 5 050 500,--,
výdaji Kč 4 760 500,-- a financování ve výši Kč 290 000,--. Zastupitelstvo obce schvaluje závazný
ukazatel – neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ Čepí na rok 2014
ve výši Kč 192 000,--.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo provést opravu kanalizačních přípojek k RD Čepí č. p. 4 a k č. p.
Čepí 11 v co nejkratším termínu.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku firmy Střechy Šimon s. r. o., Slatiňany
na přeložení svodu z rohu budovy ve výši Kč 5 278 bez DPH. Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje
cenovou nabídku firmy Štross - protlaky s. r. o., Holice na odvedení dešťových vod do dešťové
kanalizace za nabídnutou cenu Kč 95 529,50 vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo kupní smlouvu mezi Obcí Čepí, IČ 00273457, 533 32 Čepí 79,
a firmou ROXON services, s.r.o., IČ 01598767, Jahnova 8, Pardubice, na nově vzniklý pozemek p. č.
2
2
158/61 v k. ú. Čepí (37 m ). Prodejní cena je 20 Kč/m , celková cena za pozemek je 740,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Čepí bere na vědomí zdůvodnění nadřízeného orgánu (Magistrátu města
Pardubic, odbor životního prostředí) o důležitosti suchého poldru jako prvku protipovodňové ochrany
a z tohoto důvodu schvaluje opětovné zapracování suchého poldru do návrhu nového územního plánu
obce Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo umístění informační tabule firmy Jirout – Profikompresory, Čepí 22,
na obecním pozemku p. č. 158/15 v k. ú. Čepí za Kč 2000 / rok (s platností od roku 2014)
Zastupitelstvo obce Čepí deleguje v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) zástupce obce Čepí na ustavující schůzi společenství vlastníků jednotek pro dům Čepí č. p.
81, konanou dne 16. 12. 2013, starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících mezi DPMP,
a.s., IČ 63217066, Pardubice na období 1. 1. – 31. 12. 2014 (linka č. 24).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo proplacení programů TJ SOKOL Čepí ze dne 10. 11. 2013
(karneval) ve výši Kč 3 500,-- a programu „Vánoční naladění“ (22. 12. 2013) Kč 2 000,-.

Zastupitelstvo 21. ledna 2014

Přítomno: 7 zastupitelů

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo proplacení nákladů za čištění kanalizační přípojky rodinnému domu
č. p. 4 ve výši Kč 1940,- z roku 2010, Kč 5 175,- z roku 2013, Kč 2 238,- z roku 2008.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo stavební úpravy budovy č. p. 19 – nová okna, úpravy okenních
otvorů u výše uvedených firem, jejich cenové nabídky. Zastupitelstvo obce bere na vědomí,
že se cena díla může navýšit z důvodu opravy starého objektu
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pachtovní smlouvy za účelem provozování zemědělské rostlinné
výroby a činnostem s touto výrobou související mezi obcí Čepí a Ing. Arnoštem Pleskotem,
IČ 42937451, Čepí 17, a mezi obcí Čepí a První Tuněchodská a.s. Tuněchody, IČ 47468297,
Tuněchody 63, 537 01 Chrudim s účinností od 1. ledna 2014.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo měsíční odměnu pro neuvolněnou místostarostku ve výši
Kč 14 489,--, pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou předsedové výboru,
ve výši Kč 1 520,--. Nové měsíční odměny neuvolněných zastupitelů platí od 1. 2. 2014.
Hlasování: pro 4, proti 3 (p. Pohorelcová, Mgr. Ritschel, p. Pekárek, zdržel se 0).
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Zastupitelstvo obce Čepí schválilo finanční příspěvek ve výši Kč 1 000,-- pro Krajskou knihovnu
v Pardubicích na nákup výměnného knižního fondu pro podporu regionálních knihoven v r. 2014.
Zastupitelstvo obce Čepí obdrželo informace o písemném vyjádření vodoprávního úřadu MmP,
které striktně nevyžaduje suchý poldr jako prvek protipovodňové ochrany, a tímto se tedy výrazně
odlišuje od prvotně avizovaného ústního a e-mailového vyjádření o nezbytnosti suchého poldru.
Zastupitelstvo obce Čepí bere toto na vědomí a schvaluje zapracování suchého poldru do konečného
návrhu nového územního plánu obce Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pronájem sálu paní Jeřábkové z Klešic za účelem cvičení pro ženy
za cenu pronájmu Kč 100,- na 1 hod. Používání toalet bude domluveno s nájemcem obecního
hostince.
(LP)

3. INZERCE
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.

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

PRONÁJEM PARTY STANU
Hasiči Čepí pronajímají rozkladatelný
party stan s odepínajícími bočnicemi,
vhodný pro cca 30 osob za paušální
poplatek Kč 300,-za 1 půjčení, vratná
kauce Kč 500,-. Zodpovědnou
osobou je pan Drahoslav Soušek,
tel: 723 077 881.

BODY WORK
Nové cvičení pro ženy v sále Obecního domu
v Čepí - každý čtvrtek (18 - 19 hod). Začíná se
již 23. 1. 2014. S sebou: pití, ručník, karimatku,
cvičí se bosky. Vstupné 60 Kč. První hodina
byla zdarma!
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 22. 3. 2014 (9:30 – 10:30)
proběhne v Čepí jarní svoz
nebezpečného a velkoobjemového
odpadu u nové požární zbrojnice.
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PRODEJ POVOLENEK NA ROK 2014

SEMINÁŘE TAI-JI

Povolenky k rybolovu u požární nádrže v Čepí
jsou v prodeji u paní Libuše Frankové,
tel: 724 949 810,
za cenu Kč 200,--/1 rok.

Zveme Vás každou neděli (18 - 19)
do sálu OD Čepí. Kontakt:
Ing. Václav Veselý, tel: 777 770 281,
vaclav.vesely@centrum.cz.

TJ SOKOL
HLEDÁ VEDOUCÍ PRO DĚTI

PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY
Uskuteční se v pátek 14. března 2014
od 20 hod. Zájemci o vstupenky si je mohou
vyzvednout a zaplatit v MŠ a hned si také
zarezervovat místa u stolu již od 24. 2. 2014.

Rádi pracujete s dětmi, máte zájem s
nimi cvičit, hrát fotbal, střílet
vzduchovkou anebo něco pěkného
vyrábět? Ozvěte se paní Petře
Černíkové, tel: 608 711 551.
TANEČNÍ KURZ V ČEPÍ
Máte-li zájem o kurzy společenského
tance (minimálně 10 párů),
kontaktujte L. Pohorelcovou,
tel: 602 230 994.

TANEČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
Pravidelně každou středu (18 - 19 hod).
Jóga, posilování, pillates
dle dohody (19 - 20).

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

TANEČNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI
každou středu (17 – 17:45 hod)
v sále Obecního domu Čepí.

MUDr. Marie Morávková - praktický zubní lékař
Ordinační a provozní doba platná od 1. 11. 2013
Pondělí

7:30 – 12:00
13:00 – 18:00

Úterý

7:30 – 15:00

Středa

7:30 – 12:00
13:00 – 18:00

Čtvrtek

7:30 – 15:00

MUDr. Morávková

Pátek

7:30 – 12:00

MUDr. Pr ocházková

Ordinace
Čepí tel: 466 971 160
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MUDr. Pr ocházková
MUDr. Morávková
MUDr. Morávková
MUDr. Morávková
MUDr. Pr ocházková

Ordinace
Nemošice tel: 724 510 052
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PŘIJME PRACOVNÍKY NA TYTO POZICE:
1) skladník-elektro
2) obraběč kovů
3) konstruktér
4) pracovník zajišťující zahraniční a tuzemské kooperace
POŽADUJÍ:
 Strojírenské vzdělání
 Zodpovědný přístup
 Flexibilitu
 Schopnost týmové práce
 Etické jednání, loajalitu

NABÍZÍ:
 Perspektivní zaměstnání ve firmě s dlouholetou tradicí
 Odborné zaškolení
 Zajímavé platové podmínky
 Zaměstnanecké benefity
 Doba nástupu dle dohody
 Plný pracovní úvazek

Životopisy na e-mail: jobs@boco.cz
V předmětu zprávy uveďte název
pracovní pozice, o kterou máte zájem.
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UPOZORNĚNÍ ZÁKAZ SKLÁDKY
Žádáme občany o upozornění na vetřelce z okolních obcí, kteří si
neváhají přijet vysypat odpad k nám do Čepí. Prosím, opište si SPZ
u jejich vozu. Budeme jejich vandalismus řešit s Policií ČR.
HLÁŠENÍ OBECNÍM ROZHLASEM
Chcete-li zahrát písničku na přání, ohlásit 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.

4. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dobrý den,
jsme tu, abychom si opět připomněli, že naše školka stále „žije“. Loučili
jsme se vloni ve chvíli, kdy vrcholily přípravy na náš ples a sešel se rok
s rokem a my vás můžeme touto cestou pozvat na ten letošní, který
proběhne v pátek 14. března opět v sále obecního hostince.
A co naše ratolesti? Nezapomínáme na ně s kulturními zážitky? Určitě ne.
Mimo běžnou každodenní výchovnou činnost zažily děti plno pěkných akcí
kulturních i sportovních. Vydováděly se na školkovém karnevalu, učily se
pracovat se dřevem v dřevíčkové dílně. Na jaře proběhlo několik lekcí jógy a
děti absolvovaly 10 lekcí plaveckého výcviku v Chrudimi.
Do školky za nimi přijel kabaret s pohádkou O veliké řepě, na kterém se děti úspěšně
zhostily hereckých rolí. Zavítali jsme do Pardubic na výstavu dinosaurů a na letiště na Den
otevřených dveří, kde děti měly možnost si prohlédnout prostředí silných motorů zblízka.
Oslavili jsme Den dětí, užili jsme si sportovní olympiádu a také výlet do Hradce Králové do
zábavného parku Tongo, kde se děti opravdu s chutí vyřádily. Před koncem školního roku
nás čekala škola v přírodě a slavnostní rozloučení s předškoláky. Letní prázdniny utekly jako
voda a v novém školním roce nastoupilo do školky 13 nových dětí. Celkem školku navštěvuje
28 dětí. Děti mají opět možnost seznamovat se se základy angličtiny s Lucií Pohorelcovou a
využít služeb logopedky Mgr. Martiny Sádovské. Nad rámec výchovné činnosti pracujeme
s předškolními dětmi v kroužku Předškoláček. Od září už děti zhlédly pohádku Tulipánek, O
pyšné čarodějnici a O statečném kapitánu Ploutvičkovi. Před Vánocemi nás navštívil Mikuláš
s pekelným kamarádem, a také jsme se nadýchali vánoční atmosféry na zámku Karlova
Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Na vánoční besídku si děti pro své blízké připravily
nádherné představení Vánoční pohádky, ve které je pozvaly do Betléma. Kouzlo Vánoc
pomalu odeznělo a my jsme hned v lednu navštívili Základní školu Staňkova v Pardubicích.
Tam jsme se podívali, jak se daří našim starším sourozencům a kamarádům a kam také
někteří půjdou letos k zápisu.
Na závěr našeho povídání vás ještě jednou srdečně zveme na Ples Mateřské školy, který
se koná v pátek 14. března 2014 od 20,00 hod. Zájemci o vstupenky si je mohou
vyzvednout a zaplatit v MŠ a hned si také zarezervovat místa u stolu již od 24. 2. 2014. Již
dnes se na vás těšíme.
SLEDUJTE: http://mscepi.webnode.cz
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5. OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás pozvat
do Obecní knihovny,
kde si můžete zapůjčit
spoustu zajímavých knih, které nám poskytuje
Krajská knihovna v Pardubicích a také časopisy
Praktickou ženu a Vlastu, kde najdete spoustu
užitečných rad zejména pro ženy.
Dále bych chtěla pozvat děti na PRAVIDELNÉ
PONDĚLNÍ ČTENÍ POHÁDEK (18-19hod), kde si
můžou namalovat i obrázky na dané téma, které
budou zveřejněny na www.cepi.cz.
Lednové téma bylo Tři králové. Řekli jsme si něco
z historie a významu tohoto dne. Děti namalovaly
spousty obrázků.
Únorovým tématem je
masopustní veselí,
masky, karneval.
Poslední pondělní čtení pohádek bude 31. března 2014, proto neváhejte a přiveďte své děti,
aby strávily zde v naší knihovně příjemnou hodinku. O podzimním Čtení pro děti Vás budu
včas informovat.
(JF)

6. SPOLKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČEPÍ
Od podzimu držíme všichni palce Jaroslavu Brůnovi, který utrpěl vážný
pracovní úraz. Pomalu, ale jistě se zotavuje. Myslí na něj nejen všichni
hasiči z Čepí i okrsku, ale i lidé z Čepí, a přejí mu brzký návrat domů!
Zástupce velitele pan Drahoslav Soušek přednesl na výroční valné
hromadě, která se konala 18. 1. 2014, zprávu o činnosti Jednotky SDH
Čepí, jíž členové jsou: Jaroslav Brůna (velitel), Drahoslav Soušek
(zástupce velitele), Ing. Arnošt Pleskot (řidič, hasič), Jaromír Voženílek (řidič, strojník), Milan
Chocherčák (strojník, hasič), Miroslav Koudela (řidič, strojník), Patrik Macháček (hasič).
Jednotka zasahovala u dohašování při pálení čarodějnic (30. 4.), asistovala u 2 požárů
rodinných domů (8. 8. a 7. 10. 2013). Dálková doprava vody se měla konat ve Starém
Mateřově, ale byla z technických důvodů přeložena na 2014. Prastará Avie prošla STK
koncem roku 2013. Obec Čepí pořídila z dotačních peněz plovoucí čerpadlo.
Hasiči budou aktivně pracovat, vzdělávat se a soutěžit i v tomto roce. Aktivně se zúčastníme
KVĚTINKOVÉHO DNE, charitativní akce na podporu boje proti rakovině, která se uskuteční
v polovině května. O tom, jak bude probíhat, budete včas podrobně informováni.
Zveme Vás tímto na ŠKOLENÍ 1. POMOCI - v neděli 23. 2., Memoriál Václava Kaválka –
turnaj ve stolním tenise pro neregistrované – v sobotu 1. 3. Plán závodů na celou sezónu
bude „odklepnut“ na výroční schůzi okrsku č. 3 dne 14. 2. Na stránkách www.cepi.cz a
Facebooku bude následně vyvěšen.
Odměnou starším žákům byl výborný dort a pamětní list za reprezentaci obce Čepí v 2013.
(LP)
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČEPÍ
Výzva TJ Sokol Čepí: Vzhledem k nynější zdravotní indispozici současných vedoucích
sokola, hledáme zájemce o vedení děti. Kdo rád pracuje s dětmi, má zájem s nimi cvičit a
něco pěkného vyrábět, prosím, ozvěte se. Samozřejmá je podpora rodičů dětí, kteří do
sokola docházejí. Uvítáme také nové členy. Děti do cca 10 let.
Ozvaly se hlasy, že by bylo dobré hrát s dětmi např. fotbal, střílet ze vzduchovky. Proč ne!
Ale na tuto činnost by byl vhodný mužský dozor. Chlapi z Čepí, jen o tom nemluvte, ale
zapojte se!
Sokol se pravidelně schází (nyní se neschází, ale docházka by byla obnovena) každý týden,
v pátek od 16,30 příp. 17 hod. Změna je vždy předem upřesněna. Děti cvičí, hrají soutěžní
hry apod. Při schůzkách v sále Obecního domu děti vyrábějí přáníčka, ozdoby, vždy
k danému tématu. Rodiče dopřejte svým dětem ještě další zábavu a aktivitu mimo školních a
jiných kroužků.
Dotazy + zájemce o vedení dětí - tel. 608 711 551 nebo email cernik.petra@seznam.cz
(PČ)

SPOLEK MARIÁŠNÍKŮ
Čepské mariášníky najdete v zápalu hry každý pátek od 19
hod a každou neděli od 17 hod v salonku Obecního domu
Čepí.
HISTORIE
1995

- Nultý ročník Mariášového
v Čepí Mariášová Unie.

turnaje

pořádala

1999 - v Čepí se sešli přátelé mariáše a vznikla
tzv. "karban parta."
1999 - přátelé mariáše z Čepí uspořádali 1. Posvícenský turnaj pro zvané.
2000 - 12. 8. 1. ročník Memoriálu Ladislava Ruprechta - otevřený turnaj.
2000 - 5. ročník Velkého mariášového turnaje - celkem 72 hráčů.
2001 - 18. srpna - 2. ročník Memoriálu Ladislava Ruprechta v Restauraci pod Terasou.
2002 - 17. 8. - 3. ročník Memoriálu Ladislava Ruprechta v Restauraci pod Terasou, 36 hráčů.
2003 - 8. března - 7. ročník Velkého mariáš. turnaje - největší účast - 116 hráčů.
2004 - 6. března - 8. ročník Velkého mariáš. turnaje v sále Obecního domu Čepí - 72 hráčů.
2004 - Memoriál Ladislava Ruprechta byl nahrazen "Posvícenským turnajem pro zvané".
2005 - 12. března - 9. ročník Velkého mariášového turnaje.
2006 - 11. března - 10. ročník Velkého mariášového turnaje - 64 hráčů.
2007 - 3. března - 11. ročník Velkého mariášového turnaje - 64 hráčů.
2007 - 27. srpna - Posvícenský turnaj pro zvané - 16 hráčů.
2008 - 1. března - 12. ročník Velkého mariášového turnaje - 64 hráčů.
2008 - 25. srpna - Posvícenský turnaj pro zvané.
2009 - 7. března - 13. ročník Velkého mariášového turnaje - 64 hráčů.
2009 - 31. srpna - Posvícenský turnaj pro zvané.
2010 - 6. března - 14. ročník Velkého mariášového turnaje.
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2010 - 30. srpna - Posvícenský turnaj pro zvané.
2011 - 15. ročník (poslední) Velkého mariášového turnaje.
Patronem klubu byl pan František Čížek. Je nám velkou ctí, že jako člen Mariášové
Unie ČR reprezentoval naši obec!
2011 - Spolek Mariášníků Čepí má nyní 16 členů z obce, Dřenic, Jezbořic, Bohumilče, Časů,
Vrdů, Heřmanova Městce a Licoměřic.
2011 - 29. srpna od 10 hodin - Posvícenský turnaj pro zvané - maximálně 20 hráčů v salonku
Obecního domu Čepí.
2012 - 27. srpna od 10 hodin - Posvícenský turnaj pro zvané.
2013 - 26. srpna od 10 hodin - Posvícenský turnaj pro zvané.
Historii spolku sepsala s panem Františkem Čížkem 12. 8. 2011 (LP)
RYBÁŘSKÝ SPOLEK ČEPÍ
Povolenky k rybolovu u požární nádrže v Čepí jsou již v prodeji u paní Libuše Frankové
(tel: 724 949 810) za cenu Kč 200,--/1 rok.
PRAVIDLA: Chytá se na 1 prut s jedním návazcem, lov z hladiny se nedovoluje, každý je
povinen mít peán a podběrák, vše se vrací šetrně vodě zpět, udržovat pořádek u vody
i v areálu. PROVOZ: středa a pátek 14 – 20 hod; sobota a neděle 7 – 20 hod.
Rybáři Vás zvou na úžasné ZÁVODY PRO DĚTI, které se uskuteční v sobotu 28. června
2014. Veškeré informace podá pan Petr Štěrba, tel: 721 255 688.
(LP)

7. PLÁN AKCÍ NA ROK 2014
NOVINKA - na internetových stránkách obce naleznete záložku „Akce v regionu“.
Díky jednoduchému filtru lze najít aktuální program kin, divadel, výstavu, hudební, sportovní
či turistickou akci. Vyzkoušejte: www.cepi.cz – v levém menu „Akce v regionu“
MĚSÍC

TERMÍN *)

POŘADATEL

so 18. 1. od 16:00

SDH Čepí

ne 23. 2.

SDH Čepí

so 1. 3.
pá 14. 3.
ne 23. 3. od 14:00
*

SDH Čepí
MŠ Čepí
TJ SOKOL Čepí
Spolek žen, TJ Sokol

Leden
Výroční schůze SDH Čepí
Únor
Kurz 1. pomoci
Březen
Turnaj ve stolním tenisu
Ples Mateřské školy Čepí
Velký karneval pro děti v Dubanech
Jarní BAZÁREK oblečení
Duben
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Pálení čarodějnic - průvod v maskách s
figurínami. Soutěže pro děti s hasičema.

st 30. 4.

TJ Sokol, SDH Čepí
Obec Čepí

so 10. 5.
ne 11. 5. od 15 h

SDH Čepí
Obec Čepí

*
ne 8. 6.
so 28. 6.

TJ Sokol
Obec Čepí, TJ SOKOL
Rybářský spolek Čepí

*

TJ Sokol Čepí

so 26. 8.
so 26. 8
ne 27. 8. od 15 h.
po 28. 8. od 9 h
*

Obec Čepí
Obec Čepí
Spolek žen Čepí
Mariášový klub Čepí
Obec Čepí

*

Obec Čepí

Květen
Čepský Tunel 2014
Pásmo ke Dni matek - akce pro maminky
a dříve narozené
Červen
Tenisový turnaj – čtyřhry
Dětský den - návštěva kina
Rybářské závody pro děti
Červenec - srpen
Táboření pro děti na koupališti
Srpen
Posvícenský nohejbalový turnaj
Posvícenská zábava
Posvícenská mše u kapličky
Mariášový turnaj pro zvané
Hry bez hranic v Jeníkovicích
Září
Zájezd pro seniory
Říjen
Vítání občánků
Lampionový průvod

*

Obec Čepí
TJ Sokol

Listopad
Podzimní bazárek oblečení
Halloweenský karneval pro děti
Vázání Adventních věnců

Spolek žen Čepí
*

TJ Sokol
Spolek žen Čepí

Čepský vánoční jarmark + Výstava
FOTOGRAFIÍ - 4. fotosoutěž 2014

Obec Čepí

Prosinec
Mikulášská nadílka

pá 5. 12.

Vánoční zpívání s rozsvěcením stromu

*

SDH 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.

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!
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8. CÍRKEVNÍ AKCE
Přehled pravidelných bohoslužeb v nejbližším okolí:
OBEC

KOSTEL

ZAČÁTEK MŠE

Třebosice

Povýšení Sv. Kříže

8:30 (každou neděli)

Jezbořice

sv. Václava

11:00 (první a třetí neděle v měsíci)

Heřmanův Městec

sv. Bartoloměje

9:30 (každou neděli)

Svinčany

sv. Vavřince

11:00 (druhá a čtvrtá neděle v měsíci)
(LP)

9. REDAKČNÍ RADA
FOTOSOUTĚŽ 2014
"V Čepí to žije" je tématem fotosoutěže tohoto roku. Snímky z předchozích ročníků naleznete
ve fotogaleriích na www.cepi.cz . Do konce srpna 2014 zašlete svých nejlepších 10 snímků
na email redakce@cepi.cz. Redakční rada uspořádá výstavu těch „nej“ na podzimním jarmarku
a nejlepšímu fotografovi věnuje vstupenky na kulturu v hodnotě Kč 1 000,--.
V barvě si obecní noviny můžete prohlédnout pod www.cepi.cz – záložka Obecní noviny.
Další vydání novin plánujeme na září 2014. Vaše příspěvky zasílejte na redakce@cepi.cz
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 a Adélce Rybové.
Přílohou jsou aktuální jízdní řády linkových autobusů a MDH č. 24.
Vydává: Obec Čepí, 533 32 Čepí 79. Reg. č. MK ČR E 11518

Uzávěrka: 24. 1. 2014

10. ŽIJÍ MEZI NÁMI


ZAJÍMAVÝ ŽIVOT PANÍ JANY PŘIBYLOVÉ

Není to tak dlouho, co se mi dostal pod ruku časopis „Pekař a cukrář“ z října 2013, kde byl
k mému překvapení velice zajímavý článek o životě a práci paní Jany Přibylové,
která v současné době žije poklidným životem v domově pro seniory v Čepí.
Té paní Jany Přibylové, kterou tady potkáváme jako tichou usměvavou paní. Přitom v článku
o ní autor pan Jaromír Dřízal píše jako o výrazné osobnosti pekařského a cukrářského oboru
uplynulých desetiletí, která jako jediná z žen se stala v roce 2000 čestnou členkou jejich
Svazu a to mezi více než dvěma desítkami mužů.
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Mládí prožila v Pardubicích, kde absolvovala Střední průmyslovou školu potravinářské
technologie. V té době ještě byli absolventi škol posíláni na své první zaměstnání do míst,
kde byla jejich profese požadovaná, na tzv. umístěnky. Tak se paní Přibylová dostala
do Severočeských pekáren n. p. Liberec, závod Česká Lípa kde prošla řadou prací,
postupně pracovala jako technolog, bezpečnostní technik, vedoucí jemného pečiva
v Děčíně. Časem se z rodinných důvodů vrátila do Pardubic, kde se zahajoval provoz
pekárny P4, kde se postupně vypracovala do funkce vrchního mistra. Mnozí z nás si jistě
vybaví chutné výrobky, jako byla Babeta anebo tyčinka Flint. Byla u zrodu tradice výstav Dnů
chleba, která přetrvává dodnes.
Jejím životním krédem je: “Nepodvádět, dělat dobře a poctivě svou práci a hlavně mít ji
rád.“ Jsme rádi, že žije mezi námi, přejeme ji hodně zdraví a pohody, hodně radosti z jejích
koníčků jako je fotografování, ruční práce a budeme se těšit, až zase provoní chodbu
domova při pečení cukroví.
(RP)


REGIONÁLNÍ OSOBNOST V DĚJINÁCH HASIČSKÝCH SBORŮ, ŽUP A OKRESŮ
Od podzimu loňského roku můžeme paní Marii
Starou vídat v Čepí každý den. Kdo byl či je u hasičů
dobře ví, že se jedná o aktivní dámu, jež má
ohromnou zásluhu na rozvoji mladé generace
a přípravek v okresu. Je absolventkou Univerzity
3. věku na Vysoké škole báňské v Ostravě. Miluje
orchideje, peče krásné dorty a na zahrádce kdysi
sklízela rekordní množství paprik a okurek.
Co Vás navedlo na hasičskou stezku?

Do Třebosic jsem se přistěhovala z Moravy, kde jsem
byla členkou sboru. V roce 1962 jsem se provdala
do Starých Jesenčan a v následujícím roce přešla
ke sboru v místě nového bydliště. Děti povyrostly
a s manželem Jaroslavem jsme v roce 1976 sestavili
družstvo mladších a starších dětí. Jezdili jsme
po soutěžích v okrsku, přihlásili jsme se do „Hry
plamen“, udělali jsme si zkoušky na „minimum
vedoucího“ a pod záštitou ZŠ Staňkova, tehdy pionýrské skupiny J. A. Gagarina, kde jsme
se zúčastňovali soutěží pořádaných OSH Pardubice. Před mateřskou jsem pracovala
v Tesle, pak v Jednotě a Prokopce ve skladu. V roce 1984 jsme si mužem udělali zkoušky
na rozhodčího a kolektiv předali panu Jiřímu Jandovi. Byla jsem členkou komise mládeže
v Pardubicích a místopředsedkyní okresního a krajského sdružení hasičů. Kvůli manželově
vážné nemoci jsme měli od 1995 do 2001 přestávku. Když se zotavil, působila jsem jako
náměstkyně starosty a od roku 2005 jsem až doteď
starostkou Okresního sdružení hasičů (dále OSH)
Pardubice.
Ve vitríně a na uniformě vidím spoustu stužek a
medailí. Jaká máte ocenění?
Titul zasloužilý hasič, medaile - Sv. Floriána,
Za příkladnou práci, Řád sv. Floriána, Za zásluhy
o výchovu, Ke 40. výročí hry Plamen, Pamětní
medaile ke vzniku ORSH OSH Pardubice,
K 10. výročí založení KSH a čestná uznání
od Krajského sdružení hasičů, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.
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Která školení jste absolvovala?
Jako starostka OSH se zúčastňuji všech školení, která okres pořádá. Jinak jsem proškolena
jako Rozhodčí požárního sportu, Rozhodčí mládeže, Preventisla II a III. a Hasič II.
Absolvovala jsem Univerzitu 3. věku při Univerzitě báňské-technické v Ostravě (2006-2007).
Diplomovou práci jsem psala na téma: „Založení sboru ve Starých Jesenčanech.“ Dnes už to
není U3V, ale Univerzita dobrovolných hasičů. Je to i pro neseniory.
S obcí Čepí máte také zkušenosti. Zkusíte na něco nebo na někoho zavzpomínat?
Tady byly vždycky problémy. Usnulo to tady na 10 let. Sbor se sice udržoval, ale nic
nepodnikal. Najezdili jsme se sem s manželem, panem Zdeňkem Pořízem a Alešem Jandou.
Naštěstí to od roku 2007 zase funguje.
Jde někdo ve Vašich šlépějích?
Všichni! A mám z toho radost – dcera, zeť, syn a snacha, vnuk Dan už od přípravky
a pravnouček Matyáš.
Co Vám dělá radost?
Práce s mládeží, že má tato práce smysl a budoucnost, že okres šlape, máme dobrý kolektiv
a že se nám daří na soutěžích.
Jaké máte plány v roce 2014?
Spolu s královehradeckým krajem pořádáme soutěž pro děti – Plamen, dále pak mistrovství
světa dorostu ve Svitavách dosti náročné na organizaci. V Hostovicích pak krajské setkání
zasloužilých hasičů 8. 11., shromáždění starostů a přípravy na volby v roce 2015.
Vloni jste oslavila nádhernou sedmdesátku. Na svůj věk nevypadáte. Jak to děláte?
(smích) Normálně žiju! Mám režim, jezdím denně do práce, o víkendech po soutěžích
a školeních. Vůbec se nenudím. A občas zajdu k holiči.
Stihnete vůbec odpočívat?
V televizi sleduji historické dokumenty, detektivky a romantické příběhy. Do divadla
chodívám na akce pořádané školou Svítání, se kterou máme výbornou spolupráci. Vyrábí
nám dárky pro děti, přáníčka, dárky pro zasloužilé hasiče apod.

Děkujeme paní Marii Staré za rozhovor. Povídat by se dalo hodiny a hodiny. Je krásné
potkávat tak milou a pozitivně naladěnou paní právě u nás.
(LP)
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11. RECEPTY
TVAROŽNÍK
Těsto: 30dkg hrubé mouky, 15 dkg cukru, 10dkg másla,
10celé vejce + 1 žloutek, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka:
vypracujeme těsto.
Nádivka: 1 tvaroh smíchat s cukrem, žloutkem a vanilkou,
utřeme.
Pekáč vymažeme a vysypeme strouhankou, těsto rukama
natlačíme na placku na pekáč (okraje vyšší). Navrch dáme
nádivku, popř. tvaroh nebo jablka.
KYNUTÉ BRAMBORÁKY
Těsto: 50 dkg syrových brambor, 50 dkg vařených brambor, 12 dkg polohrubé mouky,
2 vejce, 1/8 l mléka, lžička (kostka) cukru, 5 dkg droždí, 2-3 stroužky česneku, sůl,
majoránka, olej na smažení, plátky sýra, červená paprika na ozdobu.
Brambory smícháme, přidáme koření, sůl, vykynutý kvásek (z vlažného mléka, droždí, cukru
a lžičky mouky), přidáme mouku a česnek – zpracujeme těsto, které necháme cca 30 minut
kynout. Do rozpáleného tuku dáváme péci bramboráky (dávka je asi 1 sběračka těsta).
Necháme trochu odsát přebytečný tuk na papírových utěrkách, ozdobíme sýrem, paprikou,
fantazii se meze nekladou.
SÝROVÉ SLANÉ PEČIVO
Těsto: 30 dkg hladké mouky, 20 dkg másla, 20 dkg kysané krémové smetany, trochu soli.
Zpracujeme těsto, které necháme asi 60 minut odpočinout. Těsto vyválíme, potřeme
rozšlehaným bílkem, posypeme kmínem, solí, strouhaným sýrem, pokrájíme na obdélníčky a
dáme péci. Můžeme jíst přímo, případně slepovat třenou nivou.
(RP)
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