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Jistě jste si všimli, že politika je tak trošku jako počasí.
Víme, že přichází léto a obecně tedy by mělo být teplo a
příjemno. Teda mělo by. Podle našich představ.
Ale ono občas leje jako z konve, a občas je nesnesitelný
hic.
Pouze výjimečně bývá tak nějak příjemně, doba, kdy se s
uspokojením rozvalíme někde na terase nebo na trávníku a
s potěšením sledujeme okolí vypadající miloučce a
vyrovnaně.
Častěji ovšem bývá pošmurně nudno a nepřitažlivě.
Sedíme na zažloutlém trávníku, který by potřeboval
zavlažit, jen si na to najít čas, ze silnice zní rachot a řev
motorů těžkých kamionů, mířících někam do lákavě
modravých dálek, kde bychom také chtěli být, a tupě
přemýšlíme o celé té spoustě povinností, kterými nás život
zahrnuje.
A od toho je jen krůček k úvahám na téma, kdože je za to
zodpovědný. Jak je možné, že není hezky, mile a
příjemně, abychom se cítili dobře.
U počasí je to většinou jasné - vzdušné proudění nad
severním Atlantikem neovlivníme. Ale u politiky? Politiku
přece dělají lidé, a ty už obvinit lze. Nevypadá náhodou ten
obecní trávník za plotem stejně vysušeně a zažloutle jako
ten na naší zahradě?
To už je normálně škandál! Je to přece veřejný trávník, za
který jsou zodpovědni. Někdo by těm politikům měl
zvednout mandle, aby se více věnovali svým povinnostem.
Sedí si v klimatizovaných pracovnách ve městech,
sekretářky jim nosí chlazený drinky a já tu sedím na
zažloutlým trávníku, lezou po mě brabenci a nemám
náladu.
Tak sedíme, uvažujeme, a na duši nám padá deprese z
počasí, politiky, a spousty dalších věcí. Sedíme, dokud se
z baráku neozve: "Táto, večeře. A pospěš si, v televizi už
jdou zprávy...."
redakce

V čísle 6/2007 Obecních novin jsme zveřejnili nabídku
ankety týkající se pracovních hodin obecního úřadu. Své
návrhy, náměty a požadavky jste mohli odevzdávat
do schránky na obecním úřadě.
Bohužel jsme se zatím setkali jen s nezájmem. Do konce
června nedošla na zveřejněnou anketu ani jediná odpověď.
redakce

O práci obecního zastupitelstva
Dne 24.5.2007 byla na zasedání obecního zastupitelstva
vedle jiného schválena žádost o pronájem bytu v domě s
chráněnými byty.
Dne 30.5.2007 byl na zasedání obecního zastupitelstva
mimo jiné schválen rozpočet obce na rok 2007.
Dne 27.6.2007 došlo na zasedání obecního zastupitelstva,
vedle řady dalších věcí, ke schválení nového domovního
řádu pro Dům s chráněnými byty, byla odsouhlasena
výměna oken v MŠ a byla odhlasována oprava veřejného
osvětlení.
Podrobnější informace o každém jednání zastupitelstva si
můžete přečíst v zápisech ze zasedání na www.cepi.cz.
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Spolková činnost
Spolek žen Čepí zahájil činnost 1.6.2007.
Vedoucí spolku byla jmenována Jindřiška Festová st.
„Jsem ráda, že jsme se na první schůzce sešly v hojném
počtu a různých věkových kategoriích. Neznamená to,
že kdo nepřišel na první setkání, že se dalších akcí nemůže
zúčastnit. Právě naopak. Vstup je povolen i mužům, které
dané téma zajímá. Uvítáme nápady, náměty, zkušenosti a
připomínky na činnost spolku. Budu ráda, když pro všechny
z nás budou tato setkání a společné akce odreagováním od
každodenního stereotypu,“ komentuje J.F.
Místo setkání Spolku žen bude upřesněno předem. Sledujte
aktuální informace na nástěnce v okně Obecního hostince.
Orientační plán akcí pro rok 2007
pá 13. července od 19 h - ZDRAVÍ (první pomoc,
úžeh/úpal, mateřská znaménka a slunce, klíšťata...)
 výlet na Pardubický zámek
 výlet na výstavu bonsají – Libčany u H. Králové
pá 3. srpna - VAŘENÍ (saláty, rychlé večeře, pomazánky,..)
 pečení na POSVÍCENÍ
pá 7. září - KVĚTINY, ZAHRÁDKA (přednáška Zahradnictví Dubany)
 výstava výpěstků (ovoce, zeleniny, květiny – vazby
květin)
pá 5. října - VIZÁŽ, PÉČE O PLEŤ, TĚLO, péče o nehty a
vlasy
pá 2. listopadu - VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
pá 7. prosince - VÁNOČNÍ PEČENÍ, zdobení perníčků
 Adventní koncert u kapličky
Tel. kontakt: Jindřiška Festová st. - 775 103 639
Jindřiška Festová

Upozornění pro majitele psů
Obec Čepí upozorňuje všechny majitele psů na platnost a
hlavně na dodržování obecně závazné vyhlášky č. 3/2002
Sb., o zákazu volného pobíhání psů, v platném znění, ve
které je v článku 3 stanoveno:
"Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna míti
jej na vodítku a s ohledem na okolnosti a povahu psa jej
také zajistit pevným náhubkem".
Dále je v článku 4 uvedeno:
"Pustit psa z vodítka lze jen za předpokladu, že je
spolehlivě ovládán povely a je opatřen náhubkem".
Porušení této vyhlášky bude stiháno podle platných
předpisů, např. podle §48 zákona o přestupcích.
Chcete aktuální zprávy z obce, upozornění, oznámení a
další informace dostávat e-mailem? Stačí si nastavit
příjem aktualit na stránkách naší obce www.cepi.cz pod
hlavičkou aktuality.
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Seznámení s firmou JIROUT-kompresory,s.r.o.
Firma JIROUT-kompresory, s.r.o. zakoupila v naší obci
budovy a pozemky od pana Hrubého (naproti firmě BOCO).
Pan Ivan Jirout – jednatel firmy, souhlasil s návrhem
představit svou firmu v Obecních novinách.
Můžete nám Vaši firmu představit? Jakou činnost
provozujete?
Základy naší firmy se datují hned na počátek porevoluční
doby v roce 1990. Dalším vývojem došlo v roce 1996
k založení firmy JIROUT-kompresory jako společnosti
s ručením omezeným (spol. s r.o.) a to dvěma
rovnoprávnými společníky, panem Petrem Vladykou
a panem Ivanem Jiroutem. Tito dva jednatelé jsou
jedinými, 100% vlastníky firmy, bez cizího kapitálu.
Co je naší činností?
Celý firemní záběr se odehrává na poli stlačeného
(tlakového) vzduchu (nezaměňovat s klimatizací). Obecně
firma zajišťuje obchod (prodej), servis (opravy, instalace,
uvedené do provozu.....) a revize vyhrazeného zařízení.
Stlačený vzduch se používá téměř v každém
průmyslovém odvětví od lékařství až po zemědělství jako
nosič energie (podobně jako elektrický proud).
Podrobnější informace rádi podáme osobně, nebo na
našich stránkách www.jiroutkompresory.cz
Od kdy zahájíte činnost v naší obci?
V současnosti je firma v nájemních prostorách v
Pardubicích a v obci Spojil, což je již z hlediska
organizace a provozu nevýhodné a nákladné.
Středisko servisní a revizní, sídlící nyní v obci Spojil, je
nutné přemístit do Čepí ještě v letošním roce, zhruba v
měsíci září až říjnu. Obchodní středisko spolu s vedením
firmy bude následovat, zřejmě na jaře příštího roku.
A teď se zeptám přímo - budete hluční?
To je důležitá a zcela legitimní otázka.
Středisko obchodní a revizní žádný hluk neprodukuje.
Celá revizní činnost se odehrává u zákazníka, "doma" se
již pouze zpracovává do písemné podoby.
Servisní činnost se provádí z více než 75% u zákazníka,
tedy mimo prostory firmy, servisní technici používají
moderní dodávková vozidla. Nemáme a pro naši činnost
nepotřebujeme žádná "nákladní" auta. Opravy, prováděné
v dílně spočívají v manuálních demontážích a montážích
dílů, tedy opět bez výrazného zvýšení hlukové hladiny.
Firma neprovádí žádnou výrobu, tedy činnosti, náročné na
hluk.

Nabídnete občanům Čepí pracovní místa?
Ne. Pracovní místa žádná nemáme a nehodláme je tvořit.
Chápejte, já ze svého pohledu vidím zcela zásadní rozdíl
mezi pracovním místem a prací.
Pokud však splní požadavky na odbornost, kvalifikaci a
budou ochotni se učit, přijmou zavedené firemní postupy,
zcela jistě nabízíme práci - a slušnou odměnu za tuto
práci. Máme výslovný zájem o nové kolegy či kolegyně,
se kterými bychom dlouhodobě spolupracovali.
Využijete stávající prostory nebo budete stavět nové
budovy a haly?
Zcela jistě využijeme stávající prostory. Zatím nemáme
důvod provádět novou výstavbu.
Proč jste pro své podnikání zvolili právě naši obec?
Důvodů bylo několik. Jednak byl areál, který nám
vyhovoval velikostí a okolím k prodeji, umístění naší firmy
v obci v těsné blízkosti Pardubic bylo jedním z našich cílů.
Dalším důvodem byla již přímo Vaše (naše) obec:
příjemná, dynamická, z velikým rozvojovým potenciálem,
s vynikající polohou a dopravní obslužností, s příjemnými
a vstřícnými lidmi. Nakonec, nejdeme do neznáma,
známe se s firmou BOCO, pan Pohorelec je naším
partnerem v některých akcích, firma MPS je naším
zákazníkem.
Obec Čepí se nám líbí a považujeme ji "za svou". Jsme
ochotni a schopni toto tvrzení dokázat nějakou budoucí
konkrétní spoluprací.
Na závěr chci poděkovat za tuto možnost se představit a
přeji všem krásné léto.
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Dětský koutek
Ahoj všem.
Měsíc s měsícem se sešel a já Vás opět
zdravím ze stránek našich Obecních novin.
Nejprve Vám povím o tom, jak jsem si užil
dětský den.
Dětský den
se měl konat původně
2.6.2007, ale bohužel nám počasí nepřálo,
proto byl přeložen na další sobotu
9.6.2007. Týden čekání se ale určitě
vyplatil! Počasí 9.6.2007 vyšlo opravdu
skvěle.
Na připravených atrakcích jsem si mohl vysloužit korunky,
popřípadě sladkosti.
Stanovišť bylo nepočítaně, nevěděl jsem, kam dříve. Mohl
jsem si vyzkoušet střílení z velkého praku, prolézal jsem
tunelem. Pak jsem vyzkoušel přízeň Štěstěny na kole štěstí.
To už jsem byl z těch sportovních výkonů dost zmožený,
tak jsem se vydal na projížďku na loďce. Pak jsem se opět
vrhl do víru soutěžení, protože obchůdek s cenami byl již
otevřen, tak jsem musel pospíchat, než děti vykoupí ty
nejhezčí balíčky s dárky. Nakonec jsem nastřádal potřebný
počet penízků a mohl si jít vybrat vytouženou odměnu.
Poté jsem se podíval na přehlídku dravých ptáků,
doprovázenou poutavým povídáním. Některé z dětí a
dospělých si mohli dokonce dravce podržet na rukavici, já
jsem ale bohužel tuto možnost nemohl využít, protože jsem
příliš malý.
To už se dětský den chýlil ke konci. S dětmi jsem se však
viděl i druhý den, jelikož jsem využil možnost zúčastnit se
prohlídky chovu papoušků u pana Horáčka.

Děti, nezapomněly jste na úkol - nakreslit některého
z překrásně barevných papoušků? Pokud již máte doma
nakreslený obrázek, případě máte chuť papouška nakreslit,
doručte nám ho do schránky obecního úřadu, sladkost vás
nemine, nejvydařenější výtvory budou otištěny! Kreslit
mohou i šikovné děti, které se exkurze nezúčastnily!
Dále bych Vám, děti, chtěl povědět, co se tento měsíc dělo
významného v naší mateřské školce. Děti byly týden ve
školce v přírodě, ale to pro mě nebylo, protože by se mi po
Čepí moc stýskalo, nejsem tak statečný, jako naše děti. Ale
protože jsem pořádný všetečka, byl jsem se podívat
alespoň na slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky,
které proběhlo v pátek 15. června.

Voženílek. Byla to silná jednota, snad 75% obyvatelstva
bylo členy jednoty (v této době obec čítala skoro 500
obyvatel).
Když se jednota stala samostatným celkem, tak se rozjela
na plné obrátky. Pořádaly se besídky, veřejná cvičení,
jednota se zúčastňovala okresních a župních cvičení. Již
v roce 1926 byli někteří dorostenci, muži a ženy, vysláni na
I. poválečný Všesokolský slet do Prahy. Jednota Sokol
patřila okresem do Pardubic a župou do Východočeské
župy Pippichovy se sídlem ve Vysokém Mýtě. Tento elán a
nálada vydržela asi do roku 1932. Ženy se vdaly a měly
svoje rodiny, někteří se odstěhovali, nastupovali mladší,
kteří neměli ještě zkušenosti.
Také založení divadelního spolku bylo příčinou, že sál
nebyl volný a nemohlo se cvičit. Přesto činnost pokračovala
i přes neshody některých členů, kteří se nemohli domluvit
na jednotném postupu vedení..“
Toliko o historii Sokola v Čepí. Činnost Sokola byla
přerušena II. světovou válkou a úspěšně obnovena po ní.
Příště si představíme další spolky.

Na předškoláky byli slavnostně pasováni: Barunka Surová,
Martinka Pithartová, Matýsek Beránek, Jiřík Šelemba,
Natálka Kňavová a Tomášek Veselý. Předškoláci obdrželi
šerpu a dále dárečky a upomínkové předměty. Všechny
děti si pak pochutnaly na sladkostech. Na zakončení děti
zazpívaly hymnu čepské školky, kterou jsem slyšel poprvé,
a moc se mi líbila.
Poté se předáním sladkých dárků s dětmi rozloučila i paní
kuchařka Hana Houdková, která odchází do důchodu.
Přeji všem prvňáčkům, aby se jim ve škole nejen dařilo, ale
také líbilo! Dále přeji všem dětem, aby se jim splnily
představy o prožití prázdnin, které už jsou tady.

Na tomto místě si Čepísek dovoluje připomenout
již vyhlášenou malou soutěž pro děti, které
mají zapojit svou fantazii a zkusit nám napsat,
proč se naše vesnice jmenuje právě Čepí.
Čepísek je smutný, že mu doposud nepřišel od
dětí žádný příběh.
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
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Hra pro volnou chvíli – SUDOKU

A opět tady mám upozornění pro všechny neukázněné děti
a mladistvé. Malé hřišťátko je určeno ke hrám pro děti!
Považuji za velice neinteligentní, když někdo v tomto
prostoru sedí na stolech (nohy dává na lavičky), kouří a
zanechává nepořádek!!!
Čepísek
Střípek z Pamětní knihy obce Čepí II.
Protože je v naší obci snaha obnovit spolkový život,
otiskneme postupně několik úryvků o spolcích v Čepí,
opravdu se můžeme inspirovat a máme na co navazovat.
Pro toto vydání jsme vybrali útržek o činnosti Sokola.
O spolkové činnosti se v pamětní knize hovoří poprvé
v době krátce po vzniku první republiky:
„Obnovila se tělovýchova (myšleno zřejmě v rámci celého
Československa- pozn. redakce) a i v naší obci se
uvažovalo zapojit se do tohoto dění, ale nebyly zkušenosti,
jak začít. Požádal se okresní výbor Sokola v Pardubicích o
pomoc, ten nás přidělil k Sokolské jednotě Svítkov.
Vyhlásila se sbírka na nářadí a snad nebylo občana, aby se
této akce nezúčastnil. Vybralo se dost peněz, aby se mohlo
zakoupit základní tělocvičné nářadí. Po této akci byla v roce
1923 založena Tělocviční jednota Sokol. Prvním starostou
Sokola byl jmenován Josef Slavík a náčelníkem Josef

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.

Představujeme Vám ….
Paní Eva Hlaváčková je šéfredaktorkou našich obecních
novin. Má jedenáctiměsíční dceru a nedávno oslavila
třicetiny.
Evi, bydlíš v Čepí déle než já a původem jsi z Holic.
Byla pro Tebe změna bydliště těžká, nebo spatřuješ na
bydlení „na vesnici“ spíše klady?
Než jsem se přestěhovala do Čepí, tak jsem asi 3 roky
bydlela v Pardubicích. Mám ráda klid a ruch města mi
vadil stále více a více. Výhodu bydlení v malé obci vidím v
tom, že na procházce nepotkávám anonymní tváře. Že
potkávám lidi, které znám, kteří se na mě usmějí a se
kterými si mohu popovídat.
Ve městě jsem potkávala stovky lidí, ale připadala jsem si
stále sama. Tady ten pocit nemám. Trochu mi sice vadí
to, že mám rodiče cca 30 km daleko, ale tento problém je
pouze dočasný (je to tím, že teď nechodím do práce a
jsem celé dny doma). Jinak považuji vzdálenost okolo
třiceti km za ideální.
Nyní jsi stejně jako já na rodičovské dovolené. Bylo pro
Tebe těžké opustit zaměstnání? Nepřipadá Ti občas
(tak jako mně) péče o děcko více náročná než
zaměstnání?
Určitě! Určitě mám občas pocit, že práci v ČSOB
pojišťovně jsem zvládala lépe, než péči o malou Evičku.
Ale vidím, že to zvládáme každý den lépe a lépe a že si
konečně začínám rodičovskou dovolenou pomalu užívat.
Opustit zaměstnání pro mě bylo opravdu těžké.
Chodila jsem do práce ještě v době, kdy už jsem
nastoupila na mateřskou dovolenou. Sice už jen brigádně,
třeba na dva dny v týdnu, ale opravdu jsem byla v práci
ještě týden před porodem. Jsem společenský člověk a
představa celého dne o samotě s miminkem mne vůbec
nelákala. Ale seznámila jsem se tady v Čepí se
zajímavými lidmi, kteří mě a malou rádi vidí, a to je moc
příjemné.
Jaká je Tvoje nejlepší vlastnost a co bys chtěla na sobě
změnit?
Nejlepší vlastnost? Já si myslím, že upřímnost. Nemám
ráda přetvářku a intriky, jsem citlivý člověk a ke každému
se chovám upřímně. Nemám ráda hádky a konflikty a
nesnáším nedorozumění. Bohužel život, je jich plný a mne
každé, se kterým se setkám, porazí na kolena.
Mrzí mě, když mi někdo nevěří a já nevím jak ho
přesvědčit. S tím souvisí i to, co bych na sobě chtěla
změnit – chtěla bych být silnější osobnost. Abych uměla
být více samostatná a citově nezávislá, abych každou
ránu, kterou mi kdo zasadí, nenesla tak těžce jako nyní.
Ale to je práce na celý život – práce sama na sobě.
Co Tě dovede nejvíce rozveselit, máš nějaký osvědčený
recept na zlepšení nálady?
Můj recept je příjemné slovo nebo pohlazení od milého
člověka. V současné době je to moje dcera. Když jsem
utahaná, zničená nebo mě trápí nějaké chmury, tak se
podívám na její krásnou tvář, na její veselé oči, a hned je
mi lépe. Věřím, že mi tento recept vydrží celý život!
jch

Vtip na tento měsíc
Jede tramp Kenny vlakem v kupé s neznámou slečnou.
Když ho dlouhé ticho přestane bavit, osloví ji: "Proč pořád
mlčíte, slečno?"
"Mlčím, protože chci!" odsekne podrážděně dívka.
Kenny vyskočí a divadelně spráskne ruce a pronese:
"Vidíte to! Tak vona TO taky chce - a mlčí..."
Troška poesie
LÁSKA
(autor STENOS)
láska se ztratit nemůže
ta provoněná přes růže když slovem něžným,
rukou vstřícnou
pohladila tvář nevěřícnou
jednou usíná
pak se budí
je štěstím
steskem
svírá v hrudi
a zapomenout
nelze na ni je rýhou v srdci
čarou v dlani
červenou nití života
co častokrát se
zamotá
VERŠE NA ROZLOUČENOU
(autor YENN)
Chci křičet, plakat, myslet na cokoli,
cítím však jenom prázdno mezi námi.
Čas zastavil se spolu s hodinami,
zbytečně ptám se, proč to ticho bolí.
Proč nedokážu říci těch pár vět,
říci, že to, co bylo, teď už není,
že přejde čas, přinese zapomnění,
že zbytečné je ohlížet se zpět?
Nenuť mě, prosím, k lásce ze soucitu.
Věř mi, už žádná snaha nestačí tu,
pohaslý plamen znovu nezasvítí.
Nech mne jít, prosím.
Sbohem. Děkuji Ti.
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