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Gratulujeme letošním jubilantům
Anna Zvolánková 85
Vlasta Bořková 85
Bohumil Čížek 85
Marie Velínová 80
Marta Brůnova 80
Edeltruda Baránková 75
Miloslava Soušková 75
Brigita Voženílková 75
Vladimír Ryba 75
Zdeňka Schvachová 70
Marie Macháčková 70
Josef Jirásko 70
Jindřich Svoboda 70
Josef Machatý 70
Antonín Kopecký 70
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1. DĚNÍ V OBCI
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Děkujeme všem občanům obce, že aktivně třídí plasty, papír a nápojové kartony do barevně
rozlišených pytlů. V Čepí máme bystré lidi! Většina pochopila, že každý lichý týden ve čtvrtek mají
plné pytle vynést před dům k popelnici – ten žlutý s plasty, modrý s papírem a oranžový s kartony od
mléka, džusů, apod.
Barevné pytle na tříděný odpad si můžete vyzvednout zdarma na obecním úřadě v úřední den
(středa 7 - 17 hod) u paní pokladní v neomezeném, avšak, evidovaném počtu.
Skládka bio odpadu v lesíku ulicí k požární nádrži slouží k bezplatnému vyvážení
kompostovatelného odpadu (tráva, listí, spadaná jablka, apod.). Skládka je stále otevřena. Stavební
suť tam nepatří! Snažte se využít sběry velkoobjemového a nebezpečného odpadu, které jsou v obci
Čepí tradičně na jaře a podzim u požární zbrojnice (u 3 bytovek).

ANKETA
Uvítáme Vaše názory na frekvenci svozu komunálního odpadu (popelnic) v anketě,
která je přílohou obecních novin včetně přehledu o třídění za II. pololetí 2013
(do klasických kontejnerů) – 2014 (pytlové třídění).
(LP)

ÚŽASNÝ NÁPAD
Víte, že mezi námi žijí tři skromné dámy, které ve volných chvílích DOBROVOLNĚ A ZDARMA
vyrábějí pro Nemocnice Pardubice a Chrudim a pro Dětské centrum Veská pro dětičky do inkubátorů a
i pro ostatní novorozeňátka malé ponožtičky,
rukavičky a pro odrostlejší dětičky v dětském
domově ponožky, rukavice a kulichy?
Někteří z vás to možná vědí, ale jistě nevíte, že
nejdříve začaly plést dvě sestry - paní Jiřina
Kloučková a paní Zdena Schvachová fáče pro
charitu do Afriky pro malomocné, a to plné tři
roky. Potom si řekly, že by se mohlo také
udělat něco pěkného pro děti, co žijí v České
republice, a tak vznikl jejich malý projekt
pletení malých věciček pro miminka, a ostatní
dětičky. Od toho nebylo daleko začít plést pro
Dětské centrum ve Veské. To už se k nim
spontánně přidala paní Vlasta Skalická.
Všechny výrobky hýří barvami a je do nich
zaplétána láska a pohlazení pro ty, kdo to potřebují.
Prosíme všechny, kdo máte doma zbytky vln a
můžete je darovat, dejte je k přetvoření láskyplných
dárků. Můžete je nechat v kanceláři u paní Novotné
na obecním úřadě, případně předat výše uvedeným
dámám.
Děkujeme všem neznámým a známým dárcům
bavlnek a vln: autorce nápadu z Čepí, paní Marii
Štěpánkové z Barchova, Evě Ivaničové a
manželům Jiroutovým ze Starého Mateřova a
dalším neznámým.
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Chcete se naučit základům pletení, háčkování??? Paní Jiřina Kloučková nabízí provést vás
základy pletení i háčkování. V případě zájmu bude po dohodě probíhat minikurz. Tak se zamyslete,
bylo by to příjemné zkrácení dlouhé chvíle a ještě se něco pěkného naučíme.
(RP)

AKCE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
V letošním roce pokračoval kurz anglického jazyka pro seniory vedený lektorkou Mgr. Katkou
Šafránkovou. Naše devítičlenná skupinka se těšila na „naše pátky“ kdy jsme se na hodinu staly opět
žáčky a procvičovaly slovíčka a tvořily z nich dokonce věty. Některá slovíčka nám začala otevírat nové
světy při sledování televize a těšíme se na další pokračování. Poslední kurz před prázdninami se
uskutečnil v domácím prostředí, za což moc děkujeme jedné naší „spolužačce“. Že při poslední hodině
nebyla nouze o legraci, ani o dobrá slova a ukázky domácích pochoutek, je víc než jisté. Dokonce jako
překvapení jsme všechny obdržely závěrečné vysvědčení = Certificate. Jak jinak, všechny dostaly za
jedna!
Máme rádi nové přátele a jsme šťastní! We like new friends and we are happy!
Pokračovala také virtuální univerzita třetího věku, kterou uspořádala Provozně ekonomická fakulta
České zemědělské univerzity v Praze v průběhu letního semestru akademického roku 2013/2014
v konzultačním středisku Obec Čepí kurzem Život a dílo Michelangela Buonarrotiho. Dozvěděli
jsme se hodně zajímavých informací o jeho životě a tvorbě, o podmínkách, za jakých vznikala úžasná
díla jeho i jeho vrstevníků. Někteří z nás v minulosti měli možnost vidět díla na vlastní oči, a tak při
vyplňování testů po shlédnutí přednášky na Obecním úřadě v Čepí nám byli dobrými rádci. To, že
jsme se všichni zapotili při zpracovávání závěrečných testů doma, jejichž zvládnutí je nutné pro
získání Pamětního listu za aktivní účast v semestrálním kurzu, je víc než jisté. Nyní se těšíme na
zahájení dalšího semestru, kde se budeme seznamovat s uměním rané renesance v Itálii.
Zveme všechny, kdo mají chuť a čas něco pro sebe udělat, rozšířit si vědomosti z anglického jazyka,
dozvědět se něco nového při dalším virtuálním studiu v novém semestru a jsme rádi, že se do něčeho
takového můžeme zapojit. Díky všem, kteří nám to umožňují.
(RP)

1. POMOC S ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM
Hasiči z Čepí pořádali každoroční Školení 1. pomoci. V roce 2014 to vyšlo na
neděli 23. února od 15 h v sále Obecního domu Čepí. Organizátoři si pozvali
pana Františka Hanáka z Českého červeného kříže Pardubice, který dokázal
svým praktickým výkladem poučit děti i dospělé v publiku. Např. jak naučit
naše seniory volat záchrannou službu přes mobil, jak nastavit mobil na
"reproduktor", aj. Jak poskytnout pomoc dítěti nebo dospělému, než přijede
sanitka. Původně zamýšlené školení na 1 - 1,5 h skončilo po dvou hodinách a
ještě by bývalo mohlo pokračovat. Hasiči tímto děkují panu Hanákovi za poutavou přednášku,
čepskému figurantovi za smysl pro humor a akční přístup a dobrovolným dárcům za příspěvek
hasičům na toto školení!
(LP)

MEMORIÁL VÁCLAVA KAVÁLKA 2014
Hasiči z Čepí uspořádali první březnový den roku 2014 již 8. ročník turnaje ve
stolním tenisu neregistrovaných hráčů v kategorii muži. K příjemnému překvapení
organizátorů se dostavilo 30 hráčů z Prahy, Hradce Králové, Chlumce nad Cidlinou,
Pardubic, Heřmanova Městce, Živanic, Dobříkova, Uherska, Rozhovic, Klešic, Starého Mateřova a
Čepí, z toho byly 2 ženy ze Živanic. Od sobotního rána se v sále obecního domu odehrálo více než
240 napínavých zápasů. Každý si odnesl zaslouženou odměnu, zejména od hlavního sponzora - firmy
MORAVIA-CHEM, Obce Čepí a Obce Starý Mateřov, p. Chocherčáka, L. Pohorelcové, p. Lihnartové a
firmy Pohorelec. Za pomoc s organizací patří dík Michalu Horáčkovi. ml., Milanu Chocherčákovi, Janu
Pithartovi, ml. a Petru Štěrbovi.
Organizátoři se tímto těší na další ročník memoriálu!
Fotografie pořídila Eliška Jílková.
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1. místo a putovní pohár získal Jiří Čížek
2. Josef Levínský
3. Milan Kubica
4. Oldřich Střítežský, 5. Josef Mrštík, 6. Milan Jelínek, 7. Roman Říha, 8. Tomáš Rajman, 9. Miroslav
Dusbaba, 10. Martin Krpata, 11. Zdeněk Veselý, 12. Jindřich Burian, 13. Jiří Čermák, 14. Stanislav
Poskočil, 15. Jan Kachlík, 16. Jaroslav Hemr, 17. Radim Karáš, 18. Zdeněk Štosek, 19. Tereza
Duničková, 20. Matěj Kubíček, 21. Jiří Dubina, 22. Drahoslav Zemánek, 23. Aleš Švejda, 24. Tomáš
Knespl, 25. Zdeněk Olech, 26. Jiří Havránek, 27. Lucie Olechová, 28. Karel Mojdl, 29. Michal Horáček,
30. David Šuba.
Prohlédněte VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=SUnToRDMfjU od Elišky Jílkové.
Fotografie ve větším rozlišení rádi zašleme, kontaktujte, prosím, organizátory.

KARNEVAL PRO DĚTI
Karneval pro děti pořádali Obce Starý Mateřov, Čepí a TJ SOKOL Čepí v neděli 23. 3. 2014
v pohostinství Dubanka. Účelem bylo zorganizovat akci pro velký počet dětí, využít kapacit živé
kapely, která tam hraje den předem na plese, podělit se o vynaložené náklady - živá hudba,
moderátor-bavič. Ceny do tomboly byly hrazeny z dobrovolného vstupného.
Karneval se vydařil, masky byly nádherné- přehlídka pirátů, Indiánů, zvířátek i nejrůznějších
pohádkových postav- krásných princezen, kouzelníků, zavítal i motýl Emanuel s Makovou panenkou,
Červené Karkulky, Spidermani, Pipi Dlouhá Punčocha a mnoho dalších.
Pro děti byly připraveny taneční a pohybové soutěže, kouzelnické vystoupení, všechny velice nadchla
i balonková show a malování na obličej paní Růženou Plackovou z Čepí. Karneval si užili všichni
přítomní. Děti se radovaly z krásných odměn z tomboly i ze soutěží.
Poděkování patří mnoha dobrovolníkům, kteří přispěli skutkem i materiálně.
Krásné fotky E. Jílkové si můžete prohlédnout na webu obce Čepí.
(JCH a LP)

OBRÁZKY DO SOUTĚŽE PO OČIMA DĚTÍ 2014
Sbor dobrovolných
hasičů Čepí ve
spolupráci s MŠ
Čepí
poslal
do
soutěže
Požární
ochrana očima dětí
celkem 10 výkresů.
Děti měly výtvarně
vyjádřit
téma
příčiny
požárů,
oheň v domácnosti,
v přírodě, havárie,
apod.
SDH Čepí vyhodnotilo v základním kole 3 nejlepší na závodech v požárním útoku v Čepí
dne 10. května 2014.
1. místo Milánek Chocherčák (4 roky),
2. místo Sofie Pohorelcová (5 let),
3. místo Kryštof Veselý (6 let).
Všechny děti dostaly diplom a sladkou odměnu.
V okresním kole OSH Pardubice se jako druhá umístila Sofinka Pohorelcová a na 3. místě
Vojtíšek Jelínek.
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DUBNOVÝ MINIKURZ PLETENÍ VĚNEČKŮ A DÍLNIČKY PRO DĚTI
V pátek 11.4.2014 se uskutečnil minikurz tvorby z papírových
ruliček pod vedením paní Zdeny Zdobinské. Každý účastník
obdržel 100 ks připravených ruliček z papíru a váleček od
papírových utěrek a začal plést věneček. Při pletení věnečku
se nám občas zamotaly ruličky do prapodivných kombinací,
ale v závěrečné fázi se naše výtvory blížily vzoru. Paní Zdena
přinesla na ukázku několik svých prací, které jsme se zájmem
obdivovali. Byla vidět několikaletá praxe a hlavně cit pro
krásno.
Možná
ještě
někdy

v budoucnu uděláme další kurz a nebo
přizveme paní Zdenu na Vánoční jarmark, aby
nám nabídla některé ze svých úžasných
výrobků.
(RP)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2014

Svatý Petr nám letos dopřál počasí bez deště na Pálení čarodějnic v Čepí 2014. Shromáždění
průvodu bylo v 17:30 u Obecního domu Čepí, nicméně se účast veřejnosti vešla do hasičské Avie.
Většina zúčastněných přišla hned k hranici anebo později. SDH Čepí a TJ Sokol Čepí pro děti
připravili pár soutěží na zpestření čarodějného odpoledne, malování na obličej a většinu
fotodokumentace zajistila Bc. Růžena Placková, obec Čepí přispěla zkulturněním areálu u požární
nádrže a dodávkou špekáčků pro děti. DJ Cop a DJ Koudy spustili hudební produkci při opékání
špekáčků. Symbolická hranice byla podpálena po 19. hodině. Občerstvení pro veřejnost letos
zajišťovala Hospůdka U Kurtu v Čepí. Večerní disko-rockotéka končila v pozdních hodinách. Díky patří
paní Libuši Frankové za úklid domku po zimě a Martinu Břízovi za úžasnou vatru a udržování ohniště
během opékání. Za zapůjčení džberovek a vybavení pro nejmladší hasiče děkujeme OSH Pardubice,
SDH St. Jesenčany a SDH St. Mateřov.
(LP)

HASIČSKÉ ZÁVODY 2014
Sbor dobrovolných hasičů Čepí pořádal 10. května 8. ročník závodů v požárním útoku tzv. ČEPSKÝ
TUNEL v areálu u požární nádrže. V úvodu přivítal starosta hasičů pan Milan Chocherčák 13 družstev
a milé hosty. Minutou ticha uctili památku pana Františka Čížka, čestného starostu SDH Čepí. Hasiči
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odměnili 10 dětí (1. místo Milánek Chocherčák (4), 2. místo Sofinka Pohorelcová (5), 3. místo
Kryštůfek Veselý (6)), které se ve spolupráci s MŠ Čepí zúčastnily výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí. Celý den přálo pěkné počasí. Občerstvení zajistila Hospůdka u kurtu a hudbu DJ Koudy a
DJ Cop. Písničku zahráli i Jaroslavu Brůnovi, veliteli SDH a JSDH Čepí.

Výsledky:
Mladší žáci: 1. Dubany, 2. Třibřichy, 3. Klešice
Starší žáci: 1. Klešice, 2. Třibřichy, 3. Čepí, 4. Třebosice
Ženy: 1. Starý Mateřov, 2. Čepí, 3. Moravany
Muži: 1. Klešice, 2. Čepí ml., 3. Čepí veteráni
Děkujeme sponzorům:
Statek 17 - Ing. Arnošt Pleskot, L. Pohorelcová, Smíšené zboží Vlasta Linhartová,
Autodoprava Jiří Košťál, Jiří Festa a obec Čepí. Za pomoc děkujeme manželům Frankovým.

Fotodokumentace: p. Šedivý, Eliška Jílková (LP)

SETKÁNÍ PRO DŘÍVE NAROZENÉ
Dne 11. 5. 2014 uspořádala Obec Čepí při příležitosti Dne matek setkání se seniory. Program zahájily
děti z mateřské školy a k tanci a poslechu zahrála kapela Mrákotinka, která je složena z větší části ze
studentů. Myslím, že tato změna byla ke spokojenosti většiny přítomných a určitě by bylo pěkné je
příští rok pozvat znovu, protože to byl opravdu hezký zážitek.
Jindřiška Festová předsedkyně výboru pro kulturu a sport

DĚTSKÝ DEN
Obec Čepí a TJ Sokol Čepí pořádali dne 8. června oslavu DNE DĚTÍ, a to návštěvou kina Cinema
City v Afi paláci v Pardubicích. Vybrali jsme filmy "Kumba" pro nejmenší, „Zloba – královna černé
magie“ – pro větší a "Iron man“ pro starší děti. Sraz byl ve 13 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. Dětem se to velmi líbilo, zúčastnilo se jich 26. Určitě si rádi tuto akci někdy
zopakujeme.
(PČ)

TENISOVÝ SRANDAMAČ 2014
V sobotu, dne 14. června se uskutečnil v Čepí na kurtu manželů Račákových další ročník tenisového
turnaje čtyřher neregistrovaných hráčů, tzv. SRANDAMAČ, pořádaný TJ Sokol Čepí. Bylo objednané
krásné počasí a dobrá nálada. Z obce Čepí a okolí se nahlásilo 8 dvojic. Turnaji přihlížel a radil
registrovaný hráč Dan Rybišar. Děkujeme firmě BOCO Pardubice Machines za sponzorský dar, za
který se nakoupily ceny pro zúčastněné hráče. TJ Sokol Čepí zakoupila poháry pro vítěznou dvojici.
Děkujeme p. Račákové, která opět uvařila výborný boršč a panu Michalu Tatíčkovi, který připravil
občerstvení pro hráče a hosty. Organizaci turnaje zajistil Milan Černík.
(PČ)
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI 2014
Rybářský spolek Čepí uspořádal již
3. ročník závodů pro děti do 15-ti let v
sobotu 28. 6. Ve dvou kolech soutěžilo 19
dětí z Čepí a širokého okolí, z toho 4
dívky!

Počasí dětem a organizátorům opravdu přálo. Odměnou jim
byl nejen zážitek z lovu, ale i výborné občerstvení a hodnotné
ceny! První rybu závodu - 50 cm kapra ulovil Honzík Motýl z
Čepí a dostal unikátní odměnu - živé andulky!
Zde je pořadí:
1. Pavel Doležal, 690 bodů
2. František Kondras, 570 bodů
3. Denisa Heranová, 500 bodů
4. Denisa Málková; 5. Šimon Urbánek; 6. Štěpán Urbánek a Nelinka Urbánková;
7. František Svatoň; 8. Janko Motýl; 9. Max Pohorelec; 10. Martin Brůna;
11. Patrik Jungwirt; 12. Vojtěch Kořínek; 13. Tomáš Kadlec; 14. Ondra Huňáček;
15. Filip Veselý; 16. Tomáš Veselý; 17. Roman Faltejsek; 18. Nelinka Košnářová
Foto: LP, JF.ml, p. Kondras
Organizátoři děkují všem sponzorům a pomocníkům.
(LP)

TÁBOŘENÍ 2014
Letos se všichni nadšení táborníci sešli v areálu u požární nádrže v Čepí v pátek 8. srpna. Nejprve si
všichni nocležníci postavili své stany. Pak jsme besedovali o dovednostech správného táborníka a
vydali jsme se probrané dovednosti ověřit v terénu.
Stopovací hra plná úkolů nás zavedla až k areálu OVZ
Pohorelec, kde na nás čekalo překvapení v podobě
exkurze do Východočeského leteckého archivu. Pan
Pohorelec nám podal nejen zajímavý výklad, ale dal
nám možnost vyzkoušet si některé exponáty na vlastní
kůži.  Potom jsme venku hledali detektorem kovů
mince a nakonec i velké poklady - balíčky sladkostí.
Pak už jsme se vydali zpět do tábora, kde nás čekal
oheň a opékání buřtíků. Zážitkem byl i přelet dvou
horkovzdušných balónů. Uskutečnil se také slavnostní
nástup, kde byli vyhlášeni a odměněni naši
reprezentanti ve výtvarné soutěži Požární ochrana
očima dětí (Vojta Jelínek, Sofinka Pohorelcová), dále
jsme gratulovali oslavencům Laurince Pohorelcové a
Fredíkovi Černíkovi.
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Až do setmění se hrály různé hry. Dvě skvělá družstva zápolila v nejrůznějších disciplínách, sportovní
výkony byly skvělé. Zde Vám předkládáme pro představu i dílka našich malých i větších poetůbásničky, v nichž se měla objevit zadaná slova:
Byla jedna krabice,

V krabici je slepice,

v ní byla slepice,

ztratila tam střevíce,

na čepici čepice,

čepici hledala,

slepice měla střevíce,

střevíce prodala,

omámená slepice byla ráda,

čepici našla,

že má kouzelné střevíce.

stala se z ní hračka.
Když už čas pokročil, začali jsme se chystat do spacáků,
ale ještě nás čekala noční hra. Po cestě vyznačené
světýlky se vydali malí i velcí odvážlivci. Cestou si museli
prohlédnout a
zapamatovat obrázky, respektive
strašidelná slova a na konci cesty je vyjmenovat a
podepsat se na pamětní listinu. Navzdory strašidlům to
zvládli všichni. Ještě chvilka k prozkoumání noční oblohynechtěli jsme zmeškat průlet družice a pak už hupky
dupky do pelíšků a vychutnat krásnou letní prázdninovou
noc ve stanu.
Ráno bylo romantické, budilo nás sluníčko svými paprsky,
kdo chtěl, mohl si i zarybařit, byli jsme svědky vylovení
dvou krásných kapříků. Mnohé z malých táborníků to
naladilo na myšlenku stát se rybáři...
Vychutnali jsme si bohatou snídani, pak už nás čekalo
rozloučení s tábořištěm a úklid. Každý táborník si odnesl
diplom i sladkosti.
Prožili jsme krásný den a krásnou noc s kamarády a před
námi byla ještě téměř půlka prázdnin! Tak zase za rok
AHOJ!

Naše poděkování patří obci Čepí za posekání areálu,
přípravu ohniště a zapůjčení domečku a manželům
Frankovým za úklid domečku před a po akci.
(JCH)

POSVÍCENSKÝ NOHEJBAL 2014
Každý v Čepí ví, že oslava posvícení značí - útratu na atrakcích
na
Bartolomějské
pouti v
Heřmanově
Městci a také
konec
prázdnin, léta.
A to se musí
pořádně
oslavit!
Začínáme zde
nohejbalovým
turnajem, který
už léta
organizuje rodina Pithartova, Vláďa Ryba a další skupina
sportovních nadšenců. Sportoviště v Čepí ožilo v sobotu 23. 8.
v ranních hodinách přivítáním 14 týmů. Počasí všem přálo,
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na snímcích můžete vidět zajímavé odvety a momentky všech zúčastněných. Oslavy pokračovaly
do kuropění na taneční zábavě v Obecním domě Čepí.
Zde je pořadí družstev:
1. Jezbořice, 2. ACMP, 3. ASAKRA
4. DEOPIVO, 5. Miřetice, 6. Vinovice, 7. Hodor, 8. Parypi, 9. Veleba, 10. Majlant, 11. Rychleven,
12. Čížek, 13. PMT, 14. Kadlec.
Organizátoři děkují sponzorům: Obec Čepí, Autoprodej Hybeš Dřenice, Bauset CZ, Radek Knespl,
Vlasta Linhartová, Lucie a Maxík Pohorelcovi, Ing. Karel a Jana Dvořákovi, PS Jezbořice, Rostislav
Pleskot, BOCO Machines, Karel Škopek, Rybářský spolek Čepí, Statek 17 - Ing. Arnošt Pleskot.
Foto: Miroslav Šedivý, Jana Dvořáková

(LP)

POSVÍCENSKÁ MŠE 2014
Posvícenská mše se v Čepí
slouží vždy v neděli. Obecní
kaple tak ožije 1x do roka.
Obec Čepí spadá pod
heřmanoměsteckou
faru.
Mše již pár let slouží pan
farář Josef Smola. I letos
(24. 8.) se počasí vydařilo,
ke kapličce přišlo asi 13
věřících,
což
předčí
průměrnou návštěvnost v
okolních obcích o nedělních
mších. Za pomoc s úklidem
kapličky patří poděkování
patriotce
paní
Kateřině
Andrejsové.
Foto M. Šedivý
(LP)

POSVÍCENSKÝ TURNAJ V MARIÁŠI 2014
Mariášníci trénují celý rok! Každý pátek od 19 h a neděli od 17 h v obecním hostinci. O posvícení je
jejich "pondělí" od 10 hodin. Tzv. mariášový
turnaj pro zvané - 20 hráčů v roce 2014. Letošní
termín padl na 25. 8. 2014.
Zde jsou výsledky: 1. Ing. Karel Dvořák;
2. Dušan Cukal; 3. Ladislav Turyna;
4. Jan Steklý; 5. Josef Jirmásek; 6. Pavel Antoš;
7. Miroslav Jeník; 8. František Morávek;
9. Miroslav Vojáček; 10. Bohumil Hora; 11.
Milan Ronovský; 12. Josef Dušánek;
13. Josef Loužil; 14. Luděk Čížek; 15. Karel
Kopecký; 16. Drahoslav Soušek; 17. Josef
Čížek;
18. Stanislav Tichý; 19. Vladislav Klíma; 20. Otakar Buldra
Mariášníci děkují všem sponzorům za věcné dary.

(LP)

HRY BEZ HRANIC 2014
Dne 6. září proběhly, stejně jako každý rok touto dobou, již tradičně Hry bez hranic. Pořádající obcí
byly tentokrát Jeníkovice a téma bylo Afrika. Soutěžilo celkem 10 družstev. Počasí nám přálo a naše
družstvo se zápalem bojovalo až do konce. Skončili jsme na krásném 3. místě a já bych touto cestou
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chtěla poděkovat skvělému týmu za výbornou reprezentaci naší obce. Myslím, že jsme si to všichni
užili a pobavili se a těšíme se na příští hry 2015, které se uskuteční v Medlešicích.

Jindřiška Festová, předsedkyně výboru pro kulturu a sport

ROZVODNĚNÁ DUBANKA 31. 8. 2014
Náhlý přívalový déšť neminul v neděli 31. 8. během siesty (13:30-15:00) ani obec Čepí. Přívalové
srážky, čerstvě zoraná pole nad obcí, vodotok potoku prorostlý nálety za posledních 30 let, dokázal
nečekaně pohrozit zatopením 1 sklepa a náhlým navýšením hladiny pod úroveň mostků. Potvrdilo se,
že integrovaný záchranný systém funguje i v Čepí. Zástupce velitele JSDH a SDH Čepí Drahoslav
Soušek pohotově zabezpečil zásah. Svolal aktivní
členy JSDH Čepí (Patrika Macháčka, Arnošta
Pleskota), zbývající členy SDH a JSDH (Jaroslav
Voženílek, Kateřina Saláková, Lukáš Horáček,
Miroslav Koudela) svolala jednatelka SDH L.
Pohorelcová. Ti reagovali pohotově a ihned
přispěchali na pomoc. Také občané obce a
zaměstnanec Obce Čepí, pan Martin Bříza,
neváhali a ihned přispěchali fyzicky nebo za
pomocí dostupné techniky pomoci s čištěním

kanálových vpustí.
V Čepí jsme se obešli bez větších škod na
majetcích občanů. Pokud správce toku, Povodí
Labe, dostojí příslibu a vodotok Dubanky pročistí,
zejména průřezem náletů nad a pod obcí Čepí,
budou mít sousedé místního potůčku více klidu
během přívalových srážek.
(LP)

VÝLET PO LABI
V pátek 12. 9. 2014 se uskutečnila plavba lodí Arnošt do Srnojed. Navzdory špatnému počasí, které
hrozilo zmařit plánovaný výlet, se odpoledne roztrhaly mraky, vykouklo sluníčko a provázelo nás po
celou dobu plavby i na zpáteční cestě domů. Na lodi vládla výborná nálada, a tak si myslím, že mohu
poděkovat za všechny Výboru pro kulturu a sport Obecního úřadu v Čepí i Obecnímu úřadu v Čepí za
organizaci specielně pro seniory.
(RP)
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ZÁJEZD DO ZOO
V sobotu dne 20. září 2014 pořádalyTJ Sokol Čepí a obec Čepí zájezd do ZOO Liberec. Odjížděli
jsme autobusem v 8 hod. ráno. Počasí nás hned z rána pozlobilo, bylo zataženo a mlhavo a vypadalo
to na déšť. Ale kolem 12 hodiny se obloha protrhala a ukázalo se sluníčko. V Zoo jsme viděli zvláštní
zvířata: takina čínského, sudokopytníka, bílého tygra, osla somálského, orlosupa bradatého, mahura
modrého, šimpanze, kozorožce, irbise (levharta sněžného) aj. Jsou zde pavilony opů, slonů, tropů,
šelem, žiraf. A také dětská Zoo. Někteří z nás také využili nabídku projížďky vyhlídkového vláčku. Dle
ohlasů zúčastněných si myslím, že se tento výlet všem líbil a užili si jej. Více info o Zoo na
www.zooliberec.cz
(PČ)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sváteční svatováclavská neděle patřila v Čepí vítání občánků. V krásném slunečném dopoledni byly
přivítány do života v naší obci Zuzanka Macichová, Barunka Novotná a Verunka Veselá. Program
zpestřilo vystoupení dětí z naší mateřské školky. Rodiče obdrželi dárkový poukaz, maminky dostaly
květinu a na závěr proběhl i slavnostní přípitek. Všem dětem i jejich rodinám přejeme mnoho zdraví,
štěstí a krásných společných chvil!
(JCH)

KLIKNĚTE na www.cepi.cz záložka FOTOALBUM od 2013
OD POSLEDNÍHO VYDÁNÍ NOVIN PŘIBYLA TATO ALBA:
Masopust v obecní knihovně
1. pomoc s Českým červeným křížem
Memoriál Václava Kaválka 2014
Karneval 2014
Obrázky do soutěže PO očima dětí
Velikonoce v obecní knihovně
Velikonoční dílničky
Pálení čarodějnic 2014
Otvírání studánek v Třebosicích
Májové posezení se seniory
Hasičské závody 2014
Rybářské závody pro děti 2014
St. Žáci na Seči
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Prázdninové táboření v Čepí 2014
Posvícenský nohejbal 2014
Posvícenská mše 2014
Posvícenský turnaj v mariáši 2014
Rozvodněná Dubanka 31. 8. 2014
Fotosoutěž 2014
Hry bez hranic v Jeníkovicích 2014
Výlet lodí do Srnojed 12. 9.
Tenisový srandamač
Výlet do ZOO
Vítání občánků 2014
(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
Pozvánky naleznet e na úřední desce u Obecního úřadu Čepí a
www. cepi.cz
Zápisy ze zasedání zastupitelst va na www. cepi.cz
Zastupitelstvo 25. Března 2014

Přítomni: všichni zastupitelé

Zastupitelstvo obce Čepí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
celků, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se Závěrečným účtem obce Čepí za r. 2013 bez výhrad
– bez chyb a nedostatků (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo účetní závěrku obce Čepí za r. 2013. Zastupitelstvo obce Čepí
schvaluje výsledek hospodaření obce Čepí ve výši Kč 749 090,41.
Zastupitelstvo obce Čepí projednalo hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Čepí za r.
2013, který je rovný 0. Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje účetní závěrku PO MŠ Čepí za r. 2013.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku ve výši 574 141,-- Kč s DPH od firmy ELPO s.r.o.,
Riegrova 3, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 260 05 221, na rekonstrukci 3. etapy VO a VR a pověřilo
starostku MVDr. Z. Dvořákovou podpisem Smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku ve výši 238 394 Kč s DPH od firmy ELPO s.r.o.,
Riegrova 3, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 260 05 221, na rekonstrukci vjezdů a vchodů k RD č. p. 59,
55, 54 a pověřilo starostku MVDr. Z. Dvořákovou podpisem Smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo provedenou inventuru majetku a závazků obce Čepí za r. 2013
včetně Závěrečné zprávy.
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje vyřazení tohoto majetku z inventurních seznamů z důvodu krádeže
a likvidace: řezačka fotopapírů Kobra 460 R (1 781 Kč) , stojan na kola od Obecního domu (2 440 Kč),
ohřívač vody – karma v bývalém kadeřnictví OD (1 850 Kč), plynové topidlo starší v bývalém
kadeřnictví OD (2 000 Kč), sečítačka Sharp (3 500 Kč), fotoaparát Canon s přísl. (13 371,20 Kč).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zařazení správního území obce Čepí do území působnosti MAS
Železnohorský region na období 2014 – 2020.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo v souladu s § 64 odst. 1 a 3 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a
soudcích, v platném znění, pana Ing. Josefa Drábka, Čepí 71, jako přísedícího Okresního soudu
v Pardubicích na období 2014 – 2018.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo záměr obce Čepí prodat část pozemku p. č. 158/15 v k. ú. Čepí
(úzký pruh u silnice III. tř. č. 32228) za cenu nejvýše nabídnutou, minimálně však za účetní cenu.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapůjčení sálu panu Radkovi Knesplovi na 12. 4. 2014 za účelem
pořádání zábavy s kapelou Stresor. Žadatel zajistí úklid sálu po akci a dodržování zákazu kouření
v sále. Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje snížení poplatku za pronájem sálu na Kč 500,--.
Zastupitelstvo 15. Dubna 2014

Přítomno: 6 zastupitelů

Omluven: p. Pekárek

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zrušení z návrhu ÚP zákres veřejně prospěšného opatření suchého
poldru na vodním toku Dubanka. Plocha dotčená návrhem poldru bude zakreslena jako NSzv – plocha
smíšená nezastavěného území zemědělská a vodní, která bude sloužit zemědělské výrobě a
umožňovat v případě potřeby i výstavbu suchého poldru.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapracování stávajících zemědělských statků (č. p. 17 Pleskotovi,
č. p. 5 Novotní, č. p. 13, č. p. 50 Kombercovi, č. p. 20, č. p. 32, č. p. 76 Pithartovi) jako plochu
smíšenou specifickou s přípustnou zemědělskou výrobou a skladováním, a to živočišná i rostlinná
v rozsahu nezvyšujícím stávající zátěž okolních pozemků negativními vlivy nad stávající mez, vždy

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

19/2014

12

však pouze v míře přípustné dle hygienických a ostatních právních předpisů. Za těchto podmínek
budou přípustné i stavební úpravy související se změnou využití objektů, zejména chovu zvířat.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapracování nového zastavitelného území - plochu BV v rozsahu
do 2 000 m2 na p. p. č. 182/1 a 183 v k. ú. Čepí a pěší propojení podél komunikace k autobusové
zastávce u Duban.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo umožnění činnosti výrobního charakteru v plochách BV (venkovské
bydlení) v rozsahu, kdy nebude negativní vliv přesahovat hranice okolní obytné zástavby.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo další navýšení ceny za zpracování nového ÚP Čepí o 20 000 Kč +
DPH (Ateliér Ing. arch. Pavla Mudruňky).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pronájem sálu Obecního domu panu Janu Dočkalovi na den 19. 9.
2014 za účelem konání svatební hostiny. Žadatel bude respektovat zákaz kouření v sále, zajistí úklid
sálu i zahrádky po akci. Cena za pronájem sálu – 1 000 Kč. Platba za vodné a stočné bude
domluvena s nájemci výčepu.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo proplacení faktury TJ Sokol Čepí ve výši 3 000 Kč za akci
(vystoupení dětského baviče) na dětském karnevalu v Dubanech 23. 3. 2014.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapůjčení obecních pozemků dne 10. 5. 2014 na konání závodů
v požárním útoku Čepský tunel 2014. Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje pořízení obrubníků a
podkladového materiálu k požární nádrži a na tréninkové plato.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
mezi společností EKO-KOM, a.s. IČ 25134701, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, a obcí Čepí,
IČ 00273457, 533 32 Čepí 79, a pověřuje starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo 27. května 2014

Přítomno: 6 zastupitelů

Omluven: p. Pohorelec

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenové navýšení víceprací na okenních otvorech ve výčepu OD
v částce 37 631 Kč s DPH z důvodů nesoudržnosti kamenů, zasekávání traverz, parapety vnější a
vnitřní, demontáž zárubní a zazdívání dveří a větráku.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo 1. úpravu rozpočtu obce Čepí na rok 2014 (přílohou zápisu).
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo provedenou veřejnosprávní kontrolu PO MŠ Čepí za r. 2013 včetně
Závěrečné zprávy. Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje provedenou kontrolu účetních dokladů PO MŠ
Čepí za r. 2013.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 100 000 Kč z POV
mezi Pardubickým krajem, IČ 70892822, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, a obcí Čepí, IČ
00273457, 533 32 Čepí 79, a pověřilo starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadu z obalů mezi firmou EKO-KOM, a.s., IČ25134701, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, a
obcí Čepí, IČ 00273457, 533 32 Čepí 79, a pověřilo starostku obce MVDr. Z. Dvořákovou podpisem
dodatku č. 1.
Zastupitelstvo obce Čepí souhlasilo s výměnou bytu č. 3 za byt č. 9 v DCHB.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapůjčení sálu Obecního domu paní Marii Novotné, Čepí 93 na den
17. 5. 2014 za účelem konání soukromé rodinné oslavy. Žadatelka respektovala zákaz kouření v sále,
zajistila úklid sálu i zahrádky po akci. Cena za pronájem sálu – 100 Kč. Platba za vodné a stočné je
domluvena s nájemci výčepu.
Zastupitelstvo 24. Června 2014

Přítomni: všichni zastupitelé

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zakoupení nového počítače za doporučenou cenu 15 972 Kč,
pořízení počítače a jeho instalaci zařídí správce počítačové sítě obce Čepí – Ing. R. Kohl.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapůjčení sálu Obecního domu žadatelům (p. Dubinová,
Kadlecová, Králová) za účelem konání soukromých rodinných oslav. Žadatelé respektují zákaz
kouření v sále, zajistí úklid sálu i zahrádky po akci. Cena za pronájem sálu – 100 Kč. Platba za vodné
a stočné je domluvena s nájemci výčepu.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo pro volební období 2014 – 2018 sedm členů zastupitelstva obce
Čepí. Pro 4, Proti 3 (Dvořáková, Ritschel, Pekárek).
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Zastupitelstvo obce Čepí schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na financování zpracování
projektové dokumentace. Zastupitelstvo obce schvaluje nejnižší cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace od firmy ENVICONS, s. r. o., IČ 275 600 15, Hradecká 569, 533 52
Pardubice ve výši 279 800 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo cenovou nabídku na opravu MK u bytovek čp. 80, 81, 82, a
souhlasí se zaplacením ¼ podílu z celkové ceny 33 275 Kč s DPH, tj. 8 318, 75 Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zaslání dopisu nájemcům výčepu Obecního domu Čepí s
upozorněním na dodržování Zákona o silničním provozu s výzvou používání parkovací plochy u
DCHB.
Zastupitelstvo obce Čepí vzalo na vědomí děkovný dopis za sbírku Diakonie Broumov.
Zastupitelstvo obce Čepí vzalo na vědomí navržené body L. Pohorelcovou týkající se územního plánu:
pracovní verze návrhu ÚP, svolání stavebního výboru a přizvání Ing. Arch. Mudruňky, prověření
dotazu p. Komberce k umístění biokoridoru a jeho výměr na soukromých pozemcích u Ing. Arch.
Mudruňky.
Zastupitelstvo 23. září 2014

Přítomni: všichni zastupitelé

Zastupitelstvo obce Čepí schválilo 2. úpravu rozpočtu obce Čepí na r. 2014 dle příloh zápisu.
Zastupitelstvo obce Čepí nemá proti převodu p. p. č. 305/3 v k. ú. Jezbořice do vlastnictví obce
Jezbořice žádné námitky, výhrady či připomínky a souhlasí s převodem p. p. č. 305/3 v k. ú. Jezbořice
do vlastnictví obce Jezbořice.
Zastupitelstvo obce Čepí souhlasí, aby Česká republika zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, převedla ze svého vlastnictví svůj spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na
nemovitostech p. p. č. 305/2 v k. ú. Jezbořice a p. st. p. č. 69 v k. ú. Jezbořice, jehož součástí je
stavba bez č. p./č. e., budova márnice, do vlastnictví obce Klešice, IČ 150 54 195, se sídlem na
adrese 538 03 Klešice č. p. 101.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo podání žádosti o dotaci investičního charakteru z POV Pk na r.
2015 na akci „Rekonstrukce VO a VR v Čepí – 4. etapa“.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB – služebnosti inženýrské
sítě mezi obcí Čepí, IČ 00273457, 533 32 Čepí 79, a Lukášem a Lenkou Pohankovými, Valy 13, 535
01 Valy.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo kupní smlouvu a smlouvu o výhradě zpětné koupi mezi obcí Čepí,
IČ 00273457, 533 32 Čepí 79, a manželi Jolanou Dytrtovou a Ing. Pavlem Dytrtem, Čepí 99, 533 32
Čepí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zapůjčení sálu Obecního domu panu Jiřímu Košťálovi, Čepí 74, za
účelem konání soukromé oslavy. Žadatel respektuje zákaz kouření v sále, zajistí úklid sálu i zahrádky
po akci. Cena za pronájem sálu – 100 Kč. Platba za vodné a stočné je domluvena s nájemci výčepu.
Zastupitelstvo obce Čepí schvaluje zapůjčení domku u požární nádrže žadatelům (M. Suchý, Račák
J., rodina Frankova, TJ Sokol, P. Macháček) za účelem konání zmiňovaných akcí.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo zaurgování žádosti o vyčištění Dubanky v katastru obce vodotoku
Čepí v co nejkratším termínu. Manželé Vančurovi děkují občanům obce za podpisy pod žádost o
vyčištění potoka.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Spolku
mariášníků na pořádání posvícenského mariášového turnaje.
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo proplacení žádosti TJ Sokol Čepí na proplacení dopravného na
zájezdy do ZOO Liberec a Dětenic.
Zastupitelstvo obce Čepí projednalo poděkování členům JSDH a SDH, zastupitelům, zaměstnanci
obce a dalším občanům při zásahu po přílivovém dešti, zvýšená hladina toku Dubanky.

(LP)
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3. INZERCE
PRONÁJEM SÁLU OBECNÍHO DOMU
PRONÁJEM PARTY STANU

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

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.

PŘIJME PRACOVNÍKY NA TYTO POZICE:
1) obchodní zástupce pro ČR
2) obchodní zástupce pro německý trh
3) programátor vstřikolisů
4) servisní technik vstřikolisů
POŽADUJÍ:
•
•

•
•
•
•
•

NABÍZÍ:

Strojírenské vzdělání
Pro pozice obchodních
zástupců nutná znalost AJ nebo
NJ a ochota pro časné
cestování
Zodpovědný přístup
Samostatnost
Flexibilitu
Schopnost týmové práce
Etické jednání, loajalitu

•
•
•
•
•
•

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@boco.cz
V předmětu zprávy uveďte název pracovní pozice, o kterou máte zájem.
PAINTBALL – TURNAJ V ČEPÍ

SEMINÁŘE TAI-JI
Kontaktujte Ing. Václava Veselého,
tel: 777 770 281,
vaclav.vesely@centrum.cz.

Chtěli byste vyzkoušet paintball
v reálném turnaji? Kontaktujte pana
Lubomíra Kadlece, tel: 724 256 098.

TANEČNÍ KURZ V ČEPÍ
KURZ PLETENÍ A HÁČKOVÁNÍ
Chcete se naučit základům pletení a
háčkování? Paní Jiřina Kloučková Vás
provede základy ručních prací.
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DARUJTE VLNY A BAVLNKY
BODY WORK
Cvičení pro ženy v sále Obecního domu
v Čepí bude od ledna 2015 - každý čtvrtek
(18 - 19 hod). S sebou: pití, ručník, karimatku,
cvičí se bosky. Vstupné 60 Kč.

Darujte je k přetvoření láskyplných
dárků. Můžete je nechat v kanceláři u
pí. Novotné na obecním úřadě,
případně předat paní Kloučkové,
Schvachové a Skalické.

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
starostu obce tel: 602 186 182.
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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4. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dobrý den,
od posledního příspěvku naší školky do čepských novin už uteklo plno vody, a tak vás
chceme seznámit s tím, co se u nás událo nového.
V únoru letošního roku jsme zavítali do MŠ Starý Mateřov a pobavili jsme se nad
pohádkou Bubáci na hradě Strachově. Během jarních měsíců jsme v naší školce
shlédli další dvě pěkné
pohádky – a to O
pejskovi a kočičce a Jak had ztratil
nožičku. A protože k nám do školičky
chodí samé šikovné a sportovně
nadané děti, zvládly bez problémů i
kurzy plavecké výuky v Chrudimi a
lekce Bejby tanečních, které vedl
taneční mistr z Chrasti pan Jan Černý.
V květnu jsme se rozjeli podívat do
Pardubic na Den otevřených dveří
mezi hasiče a musíme říci, že se bylo
opravdu na co dívat. Děti viděly mimo
jiné ukázky výcviku psů záchranářů,
záchranu člověka a pejska z vysoké
věže jízdou po laně, vyprošťování
z havarovaného auta, apod. V tomto
měsíci naše děti předvedly i část toho,
co se ve školce naučily při posezení
s důchodci a oslavy Dne matek v sále
obecního pohostinství. Blížilo se léto a
s ním i oslava Dne dětí a hlavně balení
kufrů do školy v přírodě. Letos jsme se rozjeli do Hotelu Pavla na Vysočině a užili si krásného počasí,
koupání v bazénu, her v lese, sportovní olympiády, hledání pokladu, atd. S předškoláky jsme se
rozloučili pohádkou Kouzelnice z květinové zahrádky od divadélka Štafličky a taky první „ maturitou“,
zda děti mohou odejít do „ velké školy“.
A začal nový školní rok a s ním deset nových dětských tvářiček, které byly přijaty do naší školky. Na
školní zahradě na ně čekal nový chodníček ze zámkové dlažby, který vyměnil starý poškozený
chodník podél terasy až do dřevěného altánku. Také letos jsme pro děti naplánovali plno krásných
představení (pohádky, kouzelnická vystoupení, hudební představení, atd.). Pro předškoláky čeká
kroužek Předškoláček. I letos mohou děti navštěvovat kroužek angličtiny s Lucií Pohorelcovou a též
chodit na logopedická sezení s Mgr. Martinou Sádovskou. Již v září přijela za dětmi do MŠ pohádka
„Haf a Baf“ jdou do školky, divadélka Štafličky. Některé naše děti se představily s krátkým pásmem při
vítání občánků a na začátku října je čeká fotografování v retro stylu od fotoagentury Oskar.
A jaká další překvapení v tomto školním roce čeká naše zlatíčka, nebudeme prozrazovat. To vám rádi
sdělíme v dalším vydání čepských novin.

SLEDUJTE: http://mscepi.webnode.cz

(Učitelky MŠ Čepí)

5. OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři, milé děti,
stejně jako každý rok, po Vašem nástupu do školy po prázdninách
zahájíme společné pravidelné pondělní čtení. První pondělí
v měsíci říjnu – 6. 10. 2014. Budeme společně číst a malovat.
První téma bude mít název: Co jsem dělal o prázdninách, další
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bude „Barevný podzim“, „Halloween“ a v prosinci „Těšíme se na vánoce“. Těším se, že se budeme
scházet a společně namalujeme spoustu doprovodných obrázků. Fotografie z témat předprázdninové
knihovny pro děti - únorový masopust a Velikonoce apod. naleznete na www.cepi.cz.
Jindřiška Festová, knihovnice

6. SPOLKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČEPÍ
Hasiči byli aktivní i letos. Protáhli se na výroční valné hromadě,
školení 1. pomoci a turnaji ve stolním tenise. Tři starší žáci (Kristýna
Kadlecová, Jan Pleskot a Lukáš Koubek) úspěšně absolvovali
školení mládeže v Horním Jelení. JSDH a SDH mělo svůj podíl na
organizaci a zajištění zábavy při Pálení čarodějnic. Moc tréninků
letos neproběhlo, jelikož byli mladší starší žáci ve své kategorii
nejsilnější. Hasiči uspořádali Čepský Tunel viz článek str. 5. Během
květinkového dne hasičky Bára, Týna a Natka vybraly nejvyšší
částku v okrsku, tj. Kč Čepí Kč 4 705,-. Děkujeme tímto všem,
kteří nadaci podpořili z vlastních kapes! Během prázdnin ověřili
mladí hasiči i funkčnost plovoucího čerpadla při „Prázdninovém
stříkáníčku“ zhutněného povrchu nohejbalového hřiště. Díky
přispění Mš Čepí svými výkresy sbor přispěl do národní soutěže
Požární ochrana očima dětí (foto z čepského kola na str. 6).

St. žáci na Seči
Již 3. soustředění mladých hasičů, resp. starších žáků SDH Čepí, se uskutečnilo na Sečské přehradě i
letos (1. - 2. 8.). V pátek skupina přejela linkovým autobusem do Seče, ubytovala se v Kempu Pláž a
vyrazila dobrodružnou stezkou směr Hoješín. Mladí hasiči to vzali po břehu přehrady, vedení s
Maxíkem raději po silnici. Sešli jsme se na večeři v restauraci Xanada. Pod hvězdnou oblohou jsme se
vraceli svižně zpět do kempu. Zážitků bylo plno a někteří si je stačili vyprávět až do ranních hodin.
Probudili jsme se do příjemného letního dne. Po ranní hygieně a snídani jsme se vydali na hlavní
stanici HZS Seč, kde jsme si vyzkoušeli překážky v rámci tréninku, shlédli nacvičený překážkový běh
člena HZS Seč a vyslechli část přednášky na téma Vyprošťování z vozidel. Děkujeme tímto veliteli
stanice ppor. Bohuslavu Šulcovi za zajištění exkurze. Po obědě jsme navštívili velitele JSDH a SDH
Čepí Jaroslava Brůnu v sanatoriu. Měli jsme jedinečnou možnost shlédnout svatbu na mole u
přehrady. Před odjezdem domů jsme se řádně vykoupali. SDH Čepí reprezentovali: Kristýnka
Kadlecová, Barča Surová, Natálka Kňavová, Jan Pleskot, Lukáš Koubek, Jiřík Šelemba a Lukáš
Rybenský. Děkujeme za dospěláckou výpomoc Honzovi Michkovi s dcerou Terezkou. Počasí nám
vyšlo, ani nekáplo. Hezky jsme si zpestřili prázdniny a utužili kolektiv.

VÝSLEDKY ZÁVODŮ 2014
Datum Pořadatel SDH

Název závodu

Umístění Čepí

3. 5.

Třebosice

Otvírání studánek

3. místo starší žáci

10. 5.

Čepí

ČEPSKÝ TUNEL 2014

3. místo - st. žáci
2. místo – ŽENY
2. místo - MUŽI ml.
3. místo - veteráni

24. 5.

Staré Jesenčany Memoriál B. Hrachoviny
Okrskové kolo
O pohár starosty obce

2. místo - st. Žáci
v okrskovém kole
2. místo - st. Žáci
Memoriál Jaroslava Starého

31. 5.

Blato

Blatská podkova

2. místo - st. žáci

14. 6.

Třebosice

O pohár starosty

1. místo - st. žáci

28. 6.

Dubany

Dubanský most

Bohužel se to křížilo
s rybářskými závody v Čepí.
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9. 8.

Jezbořice

O pohár starosty obce

akce zrušena

4. 10.

Třebosice

Zavírání studánek

Menšinová podpora soutěžícím
hasičů a organizátorů
(LP)

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČEPÍ
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SPOLEK MARIÁŠNÍKŮ
Čepské mariášníky najdete v zápalu hry každý pátek od 19 hod a
každou neděli od 17 hod v salonku Obecního domu Čepí.
Výsledky z mariášového turnaje naleznete na str. 9.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK ČEPÍ
PRAVIDLA LOVU: 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.
Výsledky z rybářských závodů pro děti naleznete na str. 7
Proběhlo také noční chytání ryb, které organizoval František Brůna. V případě zájmu se můžete obrátit
na něj nebo další členy spolku.

SPOLEK ŽEN ČEPÍ
Již několik let probíhá v naší obci podzimní a jarní bazárek. Jistě víte, že oblečení, hračky apod., které
si vzájemně nevyměníte, příp. neprodáte, je darováno dětskému domu Veská. Zatím jsme do
dětského domova dodávali dětské věci pro děti ve věku do 4 let a svobodné matky, nyní je již
sortiment rozšířen na veškeré dětské oblečení, jelikož mají už i větší děti, kojenecké oblečení
porodnickému oddělení v Pardubické nemocnici a zbývající věci si odváží Diakonie Broumov.
Diakonie Broumov, po každé sbírce, posílá děkovný dopis (uváděno v obecních novinách). Další
bazárek – podzimní – se uskuteční 18. 10. (9-11h). Proto Vás tímto žádáme, zda by jste (pokud máte
nepotřebné oblečení, hračky, povlečení, deky, aj) tyto věci uschovali na bazárek. Přistavený
kontejner Nadace Sova tyto věci také určitě dobře využije, ale bylo by škoda porušit několikaletou
spolupráci s výše uvedenými institucemi. Moc děkujeme a těšíme se na podzimní bazárek.
(PČ)

7. PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU
Vyzkoušeli
jste
na
internetových
stránkách
obce
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“
Říjen
Podzimní bazárek oblečení

so 18. 10.

Spolek žen Čepí

Lampionový průvod

pá 31. 10.

TJ Sokol

ne 2. 11.

TJ Sokol

Listopad
Halloweenský karneval pro děti
Vázání Adventních věnců
Čepský vánoční jarmark + Výstava
FOTOGRAFIÍ - 4. fotosoutěž 2014
Prosinec

pá 28 11.

Mikulášská nadílka

pá 5. 12.

Vánoční naladění

ne 21. 12.

Spolek žen Čepí

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!
(LP)
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8. CÍRKEVNÍ AKCE
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" bylo tématem
fotosoutěže tohoto roku.
Snímky z předchozích ročníků
naleznete ve fotogaleriích na
www.cepi.cz . Do soutěže se
může
zapojit
kdokoliv!
Vyhlášení
soutěže
bylo
uvedeno již v lednovém čísle
a případní soutěžící mohli
svoje fotky zasílat redakci až
do konce srpna, tj. po dobu 8
měsíců.
Fotografové zaslali do konce
srpna svých nejlepších 10
snímků na e-mail redakce.
Výstava všech fotografií bude
na podzimním jarmarku a
nástěnkách obecního domu. Nejlepší fotograf dostane proplacené vstupné na kulturu
v hodnotě Kč 1 000,-- od obecního úřadu. Letošní soutěže se poprvé zúčastnila teprve
jedenáctiletá Anička Ritschelová, pan Miroslav Šedivý, který pravidelně fotí na větších
sportovně-kulturních akcích v naší obci, paní Pavla Šelembová a L. Pohorelcová. Svými
postřehy přispěla ze života v Čepí reportérka tělem i duší Bc. Růžena Placková. Sami vidíte,
že vybrat jednu nejlepší fotografii nebylo snadné. Redakční rada vybrala na 1. schůzce
(9. 9.) do finále 3 obrázky a letos mimořádně vyhlásila i 2. (kupón na nákup v hodnotě Kč
500,-) a 3. místo (kupón na nákup v hodnotě Kč 300,-).
Vítězům srdečně blahopřejeme!!
1. místo: Bc. Růžena Placková se snímkem "Dětičky"
2. místo: Anička Ritschelová se snímkem č. 5 "Spirála"
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3. místo: Miroslav Šedivý "Napouštění mraků"

Děkujeme všem, kteří se zapojili. Všechny
fotografie budou památkou na atmosféru v
Čepí tohoto roku.
Tématem pro Fotosoutěž 2015 je:
"Nová generace v Čepí", resp. portréty dětí
a mládeže.
Zmáčkněte spoušť ještě dnes!
(LP)

V barvě si obecní noviny můžete prohlédnout pod www.cepi.cz – záložka Obecní noviny.
Další vydání novin naplánuje již nová redakční rada. Vaše příspěvky zasílejte na
redakce@cepi.cz
Šéfredaktorka – L. Pohorelcová (končí svoji činnost tímto číslem), 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, Jiříkovi Šelembovi, Martince
Pithartové.
Přílohou je anketa četnost svozu komunálního odpadu.

Vydává: Obec Čepí, 533 32 Čepí 79. Reg. č. MK ČR E 11518
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10. RECEPTY
Recept na bábovku s jablky a se skořicí
1 hrnek polohrubé mouky; 1/2 hrnku hrubé mouky; 2 lžičky prášku do pečiva;
1/2 lžičky jedlé sody; 1/2 lžičky mleté skořice; 1/2 hrnku moučkového cukru;
1 vanilinový cukr; 1/2 hrnku nasekaných ořechů; 2 hrnky jablek nastrouhaných nahrubo
1/2 hrnku rozinek namočených v rumu (jde to i bez rumu); 3 vejce; 1/2 hrnku oleje;
Vše pořádně smíchat a dát péci do bábovkové formy, lze nalít i na plech a potom polít
čokoládou.
Dobrou chuť!

(RP)

10. ŽIJÍ MEZI NÁMI

Životní motto: „Vesele žít, svatě zemřít, to znamená čertův účet zmařit.“
Pozvánkou pro děti a dospělé na výstavu ve Svinčanech (21. - 22. 9.) začal náš rozhovor
letošní jubilant pan František Franc (60). Ze svého bytu z Domu s chráněnými byty v Čepí
vyhlíží na Kunětickou horu, žije pro svého syna Matyáše a chov výstavních holubů. Narodil
se v Radhošti a pak od deseti let vyrůstal v Čepí.
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Kdy jste se začal chovu holubů věnovat?
Od pěti let jsem choval kdeco. Nyní se specializuji na výstavní parukáře a kariéry.
Registrován jsem u Základní organizace chovatelů Svinčany. Mimo jiné, chovají se poštovní
nebo výstavní plemena. Každý výstavní kus je registrován, tedy má svůj kroužek.

Na která ocenění jste hrdý?
Jsem sedminásobný vítěz republikového kola v chovu kariérů. Jezdím po výstavách v České
republice, hlavně do Lysé nad Labem.
Maximálně se vydám na Slovensko. Cestovat s holuby je náročné.
Neříkejte, že jste jako dítě neměl chuť sportovat?
Ale ano. Hrával jsem fotbal za dorost SK Starý Mateřov.
Kde jste většinu života pracoval?
Strávil jsem 14 let ve Velkovýkrmnách Dražkovice – živočišná a rostlinná výroba v Čepí na
K600 (nyní areál Excalibur Army, pozn. red.) jako údržbář.
Pan Franc, nejenže je akreditovaným posuzovatelem holubů
od roku 1985, ale i trojnásobným tatínkem! Svého nejmladšího
syna Matyáše vede k dobrému vztahu k přírodě. Několik trofejí
svědčí o tom, že jde ve stopách svého táty.
Matyáš nyní chová Českou čejku a Parukáře. V letošním roce
se stal vítězem „Mladý chovatel
Přelouč 2014“ a“ Odbor holubů
Mladý chovatel ČSCH ZO
Pacov 2014“.
Mimo jiné, na doprovodné
fotografii můžete vidět dýmku po pradědečkovi za službu
z roku 1888.

Děkujeme panu Francovi za rozhovor.
A kdo by měl zájem o exkurzi, může se
domluvit s panem Francem osobně.
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