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O práci obecního zastupitelstva

Občansky lehce neobvyklý začátek letošního jara pomalu
končí a svět se vrací do obvyklých kolejí.
Čas utíká a letí a za chvilku tady máme léto. Každého
napadne, jaké asi bude letos počasí? Počasí je totiž jedna z
mála věcí, které člověk stále neumí přímo ovlivnit. Bohužel
nepřímo ho svým neekologickým chováním ovlivňuje až
moc!
Když se vysloví léto, tak se nám všem vybaví vůně
opékaných špekáčků nebo ještě lépe grilovaného masa,
hodiny procákané ve vodě, krásně opálená těla, spokojené
tváře dětí hrajících si v trávě a usměvavé tváře lidí, kteří
jsou pod vlivem sluníčka dobře naladěni. Na to se opravdu
moc těšíme. Na příjemnou atmosféru, která na lidi sedne
s prvním jarním sluníčkem a která je pomalu opouští až
s příchodem chladných zimních dnů.
Přejeme nám všem, aby letošní letní počasí bylo tak akorát.
Aby nebyla velká vedra a sucha, aby nebylo příliš deštivých
a chladných dnů. Abychom si mohli všichni léto užít plnými
doušky v klidu a v pohodě.
redakce

Dne 13.4.2007 se uskutečnilo ustavující zasedání
zastupitelstva. Na tomto zasedání byla zvolena starostkou
obce MVDr. Zuzana Dvořáková a místostarostou pan
Miroslav Beránek. Dále byly zřízeny výbory zastupitelstva
obce a zvoleni jejich předsedové. Dne 27.4.2007 se konalo
další zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Byly
schváleny nájemní smlouvy pro nové obyvatele Domu
s pečovatelskou službou a bylo dohodnuto vyhlášení
poptávkového řízení na opravu mostku přes potok
Dubanka. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedení
obecní knihovny.
Dne 10.5.2007 na zasedání zastupitelstva obce mimo jiné
proběhlo schválení členů výborů obce, byl přednesen návrh
rozpočtu obce, bylo projednáno řešení objížďky a byl řešen
provoz Domu s pečovatelskou službou.
Podrobnější informace o každém jednání zastupitelstva si
můžete přečíst v zápisech ze zasedání na www.cepi.cz.
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Slovo starostky

Obecní noviny v novém
Jak jste si jistě všimli, se změnou obecního zastupitelstva
se změnila i podoba Obecních novin.
Původně celé Obecní noviny dělal, dlouhých třináct let, náš
soused a dlouholetý starosta obce Miroslav Beránek.
V podstatě sám. Na jednotlivce je to skutečně úctyhodný
objem poměrně náročné práce, kterou pan Beránek dělal,
se zodpovědností a obětavostí, přestože ho k tomu nic
nenutilo.
V současnosti, v souvislosti se změnami koncepce práce
obecního zastupitelstva a snahou vydávaní Obecních novin
zkvalitnit a zefektivnit, jsme vytvořili nový redakční tým,
který Vám tímto představujeme:
•
•
•

Vážení a milí spoluobčané,

jako Vaše nová starostka, budu pracovat ze všech sil,

abych Vás nezklamala, abych svou prací navázala na

úspěšné období "starostování" mého předchůdce - pana

Beránka. A Vás, "Čepáci", Vás prosím i žádám o
spolupráci a porozumění.

Mým úkolem a přáním je prospěch a prosperita naší obce.
Odlehčeně řečeno, byla bych ráda, aby každý, kdo v Čepí
bude žít, nebo jen krátce pobývat na návštěvě, nebo byť

jen projíždět, mohl parafrázovat klasika : "To je krásná
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vesnice - jako rozkvetlá zahrádka." Společně se nám to

Chceme se snažit, aby Obecní noviny nejen informovaly,
ale i bavily. Abyste jejich čtení nepovažovali za nudnou
povinnost a jejich obsah za kopii obecní úřední vývěsní
desky. Nakonec, můžete to posoudit sami.
Nová verze Obecních novin bude prozatím vycházet cca
jednou měsíčně.
Ocenili bychom, kdybyste nám případně napsali, jak se
Vám Obecní noviny v novém líbí a co byste v nich chtěli
případně mít (bude-li Vám v obsahu něco chybět).
E-mailová adresa Obecních novin je redakce@cepi.cz.
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může povést.

MVDr. Zuzana Dvořáková

Anketa
Jak bylo slíbeno na prvním veřejném zasedání obecního
zastupitelstva, zveřejňujeme zde nabídku ankety občanům,
týkající se pracovních hodin obecního úřadu.
Pokud Vás toto téma zajímá, napište nám, jak byste si
představovali hodiny obecního úřadu určené pro veřejnost.
Své náměty a zdůvodnění prosím vložte v obálce do
schránky obecního úřadu. Vyhodnocení zveřejníme.

Aktuální zprávy z obce

Sběr starého papíru

Neděle 13. května 2007 - několik místních vtipálků se
zjevně rozhodlo pobavit se v noci ze soboty na neděli tím,
že přemístí přenosné dopravní označení, instalované kvůli
objížďce, na poněkud neobvyklá místa.

Hromadí se Vám doma staré noviny a letáky? Tento
problém řeší každý, kdo se snaží chovat ekologicky a třídí
odpad. Na sklo a plasty máme u nás v obci kontejnery. A
kam se starým papírem vhodným do sběru? Můžete ho
(pevně svázaný) nosit každou středu v úředních hodinách
na obecní úřad. Papír bude několikrát za rok odvezen do
sběrny a utržené peníze použity na podporu kulturních akcí
pořádaných naší obcí.
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Viz fotografie:

Dětský koutek
Ahoj všem.
Rádi bychom dotyčné upozornili, že taková hloupoučká
klukovina, přestože jim samotným jistě připadala jako
skvělý vtip, zakládá z právního hlediska skutkovou podstatu
trestného činu svévolné změny dopravního značení,
a v případě dopravní nehody vyplynulé z dočasně změněné
dopravní situace i celkem obvyklou příslušnou trestně
právní a občanskoprávní zodpovědnost za tuto nehodu.
Zodpovědní zástupci dotyčných vtipálků (redakce Obecních
novin nepředpokládá, že by šlo o lidi dospělé) jistě budou
nadšeni zájmem orgánů činných v trestním řízení.
redakce
Upozornění
Vzhledem k množícím se případům vandalismu
upozorňujeme občany, že škody na obecním majetku
způsobené dětmi či dospělou osobou budou řešeny na
obecním úřadě. Náklady vynaložené na opravu budou plně
hrazeny či odpracovány.
Lucie Pohorelcová
Dále upozorňujeme občany a návštěvníky naší obce na
zákaz parkování na parkovišti u domu s chráněnými byty.
Toto parkoviště je určeno pouze pro obyvatele tohoto
domu!
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Upozorňujeme rovněž majitele psů, kteří venčí pejsky na
veřejných prostranstvích, aby sbírali eventuelní psí
exkrementy (papírové, igelitové sáčky) a vyhodili do
vlastních popelnic.
Obzvláště pozor na veřejná pískoviště a prostory pro děti,
kde hrozí nebezpečí infekce.
Lucie Pohorelcová

Jmenuji se Čepísek a stal jsem se novou
postavičkou Čepských obecních novin.
Budu se na Vás a Vaše děti těšit v každém
čísle. Setkáte se se mnou také na letácích
a upoutávkách na kulturní akce pořádané
naší obcí.
Doufám a věřím, že se Vám budu líbit
a budete se na mě těšit jako já na Vás.
Čepísek
Obec Čepí pořádá dne 2.6.2007 DĚTSKÝ DEN. Soutěže a
hry pro děti budou připraveny od 15.00 h na koupališti
a v okolních prostorách. Koloběžky, tříkolky, skaty a
kolečkové brusle s sebou. Sladká odměna nikoho nemine.
V případě deštivého počasí bude dětský den přesunut na
sobotu 9. 6. 2007.
A dále tady mám upozornění pro všechny neukázněné děti.
Na malém hřišťátku je zákaz míčových her! Pro míčové
hry je určeno hřiště u koupaliště.
Váš Čepísek
Hra pro volnou chvíli - SUDOKU
(Převzato z časopisu Katka speciál číslo 9/2006)

Nabídka zajištění obědů
V Obecních novinách číslo 1/2007 Vám byla nabídnuta
možnost odběru obědů.
Vzhledem ke spokojenosti strávníků s obědy, které dodává
firma V+V Pohostinství z Úhřetic, Vám tuto možnost opět
připomínáme. Cena obědů je Kč 52,-- a výběr je možný
ze 4 jídel.
Pokud máte o tuto službu zájem, můžete se přihlásit
v úředních hodinách na obecním úřadě u paní Vlasty
Novotné, která Vám poskytne další informace, jídelní lístek
popřípadě jídlo zajistí.
Obecní úřad Čepí dále nabízí občanům možnost zajištění
nové plastové popelnice na komunální odpad v ceně Kč
750,-. Objednávky přijímá každou středu během úředních
hodin paní Vlasta Novotná, případně telefonicky na
604/372972.
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Sudoku je jedním z nejpopulárnějších hlavolamů
současnosti. Zajímavá hra, která své velké oblíbenosti
dosáhla koncem roku 2004 ve Velké Británii, se postupně
rozšířila do celé Evropy.
Že nevíte jak na ni?
Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané
předvyplněné tabulce, která je rozdělená na 9x9 polí,
seskupených do 9 malých čtverců (3x3 čtverce). Vyplněná
čísla se pak nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě ani
uvnitř malého čtverce. Tak ať se Vám daří.
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Reportáž z Májového tenisového turnaje
Dne 19. května 20007 se v Čepí konal historicky první
„Májový tenisový turnaj“.
Počasí bylo již od rána slunečné, takže se všichni účastníci
ráno sešli na kurtu u hospody Pod terasou.
Nejprve proběhla registrace hráčů a jejich rozdělení do
skupin, poté byly rozlosovány dvojice a pořadatelé vysvětlili
pravidla. Pak již mohly souboje začít.
Na odpoledne byly jako doprovodný program přichystány
hry a soutěže pro děti. Na terase se hrály deskové hry,
šipky, dále si děti mohly lámat hlavy nad křížovkami a kvízy.
U kurtu si zájemci mohli vyzkoušet svou šikovnost
na překážkové dráze, přičemž po celou trasu se snažili
udržet na raketě tenisový míček.
Na příjezdové cestě se pak konaly závody v jízdě na kole,
účastníci museli projet vyznačenou poněkud krkolomnou
trasu. Na dětském hřišťátku pak byla nachystána další
překážková dráha, přičemž tenisák byl tentokrát poháněn
libovolnou dolní končetinou závodícího.
Poslední disciplínou byla soutěž dvojic, kdy vyhrál ten, kdo
vydržel déle pinkat tenisákem na pálce.
Všichni soutěžící obdrželi drobné, převážně sladké
odměny.
Mezitím se tenisová klání začala blížit ke konci a začali se
rýsovat hlavní favorité, takže se většina účastníků postupně
vydala zpět na kurt.
V turnaji bojoval i záhadný tenista jménem André a jedinou
dívkou, která hájila čest něžného pohlaví, byla Lucie
Habrová.
Sportovci obdrželi hodnotné ceny, vesměs věnované
místními firmami. Vyhlášení vítězů se účastnila a ceny
předala naše paní starostka MVDr. Zuzana Dvořáková.
Ve skupině mladších hráčů nakonec na pomyslných
stupních vítězů stanuli tito
borci:
1. Jakub Račák
2. Lukáš Horáček
3. Adam Komberec
Těsně pod stupni vítězů, tedy
na čtvrtém místě skončil
Tomáš Vymetal, dále se
zúčastnili Michal Horáček a
Vojta Marek.
Ve skupině starších hráčů byly výsledky následující:
1. Jan Volhejn
2. Pavel Mráz
3. Radim Tomiška
Šťastným majitelem trofeje
poháru Májového turnaje,
který věnoval obecní úřad, se
tedy stal třicetiletý
Jan Volhejn ze Starého
Máteřova.
Vítěz ochotně poskytl pro
naše noviny krátké interview:
jaké jsou Vaše pocity bezprostředně po převzetí této
krásné trofeje?
Pocity mám vynikající, je to moje první důležitá trofej, po
dvou letech se mi konečně podařilo porazit kamaráda.
I když jsem se v jiných turnajích probojoval do finále, byl
jsem vždy poražen.

Tenisový turnaj pořádáme u nás v Čepí poprvé, jak je
však vidět, Vy už jste se několika turnajů zúčastnil,
takže se musíme zeptat - jak se Vám turnaj líbil a jak
hodnotíte své soupeře.
Na obě otázky mohu odpovědět jedním slovem vynikající. Celý turnaj i soupeři byli perfektní.
A na závěr se nabízí jediná otázka, přijedete k nám
příští rok svůj úspěch obhajovat?
Samozřejmě, pokud budu pozván, opět se rád turnaje
zúčastním.
Vítěz ze skupiny mladších hráčů si právě pochutnával na
poháru zmrzlinovém, tudíž jsme ho rozhovorem netrápili.
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!!! Výzva !!!
Po turnaji zůstala na místě tenisová raketa i s obalem. Lze
si ji vyzvednout na obecním úřadě.
Střípek z Pamětní knihy obce Čepí I.
Jelikož je historie učitelkou života, rozhodli jsme se touto formou
zpřístupnit všem občanům zajímavé pasáže z Pamětní knihy obce
Čepí.

Pro začátek se nabízí samozřejmě úryvek o založení naší
obce a o tom, jak vlastně název „Čepí“ vznikl.
O založení obce Čepí a původu jména neexistují historické
doklady. Je možno usuzovat, že osada Čepí, jež byla do
roku 1694 samostatným zbožím, kde stával dvůr, jest
značně stará, přibližně tak jako sousedící osady a sídla
jiných samostatných zboží jako Jezbořice, Rozhovice,
Dubany, Máteřov aj. Čepí jest také osadou původní,
s dvorcem, nikoliv filiální či kolonizační. O Jezbořicích
známe první písemnou zmínku z r. 1126, tehdy stávaly na
tomto zboží jen dvě osady, Jezbořice a Opočeň.
Území Čepí muselo býti zabráno vůdcem malého rodu
nějakého v téže době, kdy zabírali jiní náčelníci rodů krajiny
sousední, což se musilo státi již v době před počátkem
století XII., možná již ve století desátém.
Ti první majetníci mohli míti jméno podobné slovu „čep“,
zvali se pány z Čepů a od nich možná obdržela osada své
jméno, podobně jako Jezbořice domněle od Jesulbora,
Máteřov od Materie, Svítkov od Světka apod. Bližšího o tom
však nic nevíme. Že by jméno mělo býti odvozeno od čepu
v hrázi rybníka, se nezdá býti pravděpodobné.
Tolik do pamětní knihy obce zapsal Ing. František Hyhlík.

(upraveno/zkráceno)
Na tomto místě si Čepísek dovoluje vyhlásit
malou soutěž pro děti, které nebudou
o původu názvu naší obce pátrat v archivech,
ale určitě zapojí svou fantazii a zkusí nám
napsat, proč se naše vesnice jmenuje právě
Čepí.
Napněte představivost a vymýšlejte si.
Na nejlepšího čeká malá odměna. Svoje nápady
adresujte redakci Obecních novin a vhazujte do poštovní
schránky obecního úřadu. Pro ty, kteří již umí pracovat
s mailem nabízíme schránku na adrese redakce@cepi.cz
jch

Představujeme Vám ….

Troška poesie

V této rubrice Obecních novin Vám chceme pravidelně
představovat lidi kteří zde s námi žijí. Vaše sousedy, občany obce
Čepí.

(autor STENOS)

Pan Milan Pavlík je nejstarším členem našeho redakčního
týmu - je mu 57 let.
Jaké je Vaše povolání?
V současnosti programátor-analytik.
Žijete v Čepí dlouho a jste rád, že bydlíte právě tady?
Víte, já se narodil v horách. Ve vesnici poblíže Vysokého
na Jizerou. Mám hory rád, a musím přiznat, že jsem je
zde dlouho postrádal. Stejně jako lesy.
Ale žiji zde už skoro 30 let a zvykl jsem si. Život zde má
také svoje výhody.
Žije se tu dobře a pohodlně. Je tu klid, což občas možná
ani neumíme ocenit.
Na rozdíl od obyvatel přilehlých měst zde nemusíme
řešit problémy plynoucí z extrémního nahromadění
populace na čtvereční kilometr (od parkování až po
vandalismus), ale zase nejsme příliš daleko od
civilizačních vymožeností městských center. Lze tedy
říci, že ano. Žiji zde docela rád.
Máte dvě děti, bydlí tady s Vámi?
Nebydlí. Syn má v Pardubicích byt a dcera tam studuje.
V určitém období života mají mladí poněkud jiné
představy o tom, co je zajímavé a přitažlivé.
Líbí se jim kulturní a společenské klima města a
nevýhody života ve městě nepovažují za podstatné.
Potřebují intenzivní duševní podněty a život ve městě
jim je nabízí. Ale myslím, že z toho časem vyrostou
a vrátí se sem. Až duševně dospějí a usadí se.
Patříte mezi handicapované (od dětství je neslyšící
pozn. redakce) jak dalece to ovlivňuje Váš život?
Hodně. Jakýkoli handicap člověka zřetelně izoluje od
ostatních lidí. Nemyslím tím předsudky okolí, s nimi se
dokážeme vyrovnat, ale prostou nemožnost prožívat
totéž, co je pro většinu ostatních lidí tak běžné
a normální, že nad tím ani neuvažují.
Jen velmi těžko nacházím odpovídající protějšky, lidi
s nimiž bych si měl co říci.
U mě je ta izolace navíc komplikována tím, že vzděláním
ani intelektem nezapadám do běžné okolní společnosti.
Jaké jsou Vaše zájmy a koníčky?
Nic zvláštního. Momentálně se intenzivně zajímám
o historii trampského hnutí a účastním se aktivně
několika zájmových iniciativ v tomto směru. Většinou v
souvislosti s prezentací historických dat na internetu –
přátelé v tom směru využívají mou odbornou kvalifikaci.
Jinak píšu povídky a básně, běžně jen pro sebe a své
přátele, nikoli pro zveřejnění, hodně čtu, poslední dobou
spíše únikovou literaturu - detektivky, sci-fi a fantasy, na
odreagování, starám se ze zájmu o několik tématických
webů, občas si zajedu zastřílet na střelnici, abych
nevyšel ze cviku (v mládí jsem nějakou dobu střílel
závodně), a jednou za čas vyrážím s kamarády z mládí
někam do hor.
Máte nějaký vysněný, třeba i nesplnitelný sen?
Mám. Ale nepovím vám ho. Naše představy a sny jsou
naše velmi osobní věc.
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HLOHY
Vodopády bílých květů
Tečou u silnice
Voňavý zázrak rozkvétá
Když jaro vchází do léta
Potěší smysly člověka
Nic za to nechce
Nečeká
Za nabídku svou odměnu
Nelicituje o cenu
Jen prostě vzejde do krásy Jak slunce na moři
Se světlem
Rozhoří.

O DOPISECH S PROŠLOU ZARUČNÍ LHŮTOU
(autor Hanka)
Našla jsem na půdě krabici vzpomínek.
Ubohá jiskřička nevzkřísí plamínek.
Růžové obálky tvé něžné lyriky
ponížím špagátem v nevzhledné balíky.
Zítra či pozítří je pěkně seberu
a za pár halířů odevzdám do sběru.
Život je blbeček.
Já tu....
ty kdesi...
A přitom společně šetříme lesy....
Vtipy na tento měsíc
"Poslouchaj, Kohn, co by dělali, kdyby narazili v poušti na
lva?"
"Vzal bych flintu a zastřelil ho."
"A kdyby neměli flintu?"
"Tak ho picnu revolverem."
"A kdyby neměli revolver?"
"Tak ho uškrtím páskem."
"A co když nemaj pásek?"
"Tak mu narvu kožich do chřtánu a zadusím ho."
"Ale jdou, Kohn, na poušti takový vedro, kde by vzali
kožich?"
"Hele voni, Pick, komu vlastně fanděj, mně a nebo tý bestii."
Koncem šestnáctého století se v italské Cremoně sešly tři
známé rodiny, které vyráběly housle.
Před obchodem Arnatiů stála velká cedule:
"Nejlepší housle v Itálii!"
Hned vedle, před domem Guarnierů, bylo na ceduli zlatým
písmem:
"Nejlepší housle na světě!"
Na konci ulice byla dílna Antonia Stradivariho, a na jejích
dveřích skromná malá cedulka:
"Nejlepší housle v ulici."
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