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Redakční úvodník
Přišlo léto do střední Evropy.
Nastala doba veder, prolínaná občasnými krátkými
bouřkami, doba dovolených a také mediální okurková
sezóna.
Ne, že by nebylo o čem psát, kolem nás se stále něco
mění, ale zájem o sdělované informace klesá úměrně
s tím, jak se s vervou a intenzitou věnujeme jiným
věcem: koupání v přírodě, opalování, výletům a vůbec
onomu zaslouženému letnímu aktivnímu odpočinku.
Ono je léto nakonec jen jednou v roce. Ta doba, kterou
využíváme k tomu, abychom nabrali bronz na plážích
(pozor na skvrny na slunci a ony fiktivní díry
v atmosféře zvané „ozónové“) a načerpali vitalitu do
dalšího roku.
Takže Vás nebudeme zdržovat, přejeme Vám všem
hezkou dovolenou a nashledanou v září.
redakce
O práci obecního zastupitelstva
Dne 18.7.2007
byl
na zasedání
obecního
zastupitelstva schválen prodej obecních pozemků za
Obecním úřadem Čepí.
Dále byl mimo jiné odsouhlasen výkup pozemků u
bytovek za účelem výstavby kruhového objezdu.
Podrobnější informace o každém jednání obecního
zastupitelstva si můžete přečíst v zápisech ze
zasedání na www.cepi.cz.
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Objížďka
Konečně bude klid. Tak to si jistě řekla většina občanů
naší obce ihned po ukončení objízdné trasy, která přes
Čepí vedla od 10.4.2007 do 30.6.2007.
Snaha obecního zastupitelstva, aby objízdná trasa
vedla přes jiné obce se bohužel nesetkala s
úspěchem. Podařilo se pouze prosadit umístění
značek omezujících rychlost na 40 km v hodině a
uzavření části nové silnice vedoucí rovně na
Rozhovice tak, aby bylo zamezeno rychlé jízdě. Dále
byl dojednán zákaz vjezdu vozidel nad 8 tun v obou
směrech.
Během necelých třech měsíců trvání objížďky jsme se
bohužel setkali s řadou nepříjemností. Nejen ve
zvýšení výskytu prachu a hluku, ale třeba i v tom, že
stoupl počet dopravních nehod na úseku ČepíDubany.
Rádoby vtípku s přemístěním dopravních značek by se
snad i dalo zasmát, ale odcizení zákazu vjezdu vozidel
nad 8 tun už je spíše k pláči.

vychází měsíčně

Zdarma

Došlo také k poškození chodníku na křižovatce u
pohostinství viz. foto.

Naštěstí případné škody vzniklé v souvislosti s
uzavírkou silnice budou odstraněny na náklad žadatele
o uzavírku – SKANSKA DS a.s. Brno, závod
Pardubice.
Další fáze opravy silnice je v jednání. V zájmu obce je
postavení kruhové křižovatky u bytovek, a tak začala s
přípravou výkupu pozemků u křižovatky. Jakmile
budou známy termíny opravy dalšího úseku, budeme
Vás informovat!
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Informace o firmě BAUSET
Přestože se obcí šíří různé fámy o záměrech firmy
BAUSET a jejich vlivu na životní prostředí v obci, a tím
i na občany obce Čepí, situace v oblasti jednání o
záměru této firmy je mnohem prozaičtější:
V současnosti se intenzivně vyhodnocují všechna
stanoviska zúčastněných stran od vyjádření
krajských úřadů, České inspekce životního
prostředí až po vyjádření hygieniků.
Po vyhodnocení zveřejní obec zprávu, v níž specifikuje
jednoznačně vztah a stanovisko obce k předloženým
podnikatelským záměrům firmy, což je mimochodem
její zákonná povinnost v rámci celé věci.
Do té doby nemají žádné spekulace ani fámy
racionální smysl.
Obec nebrání realizaci podnikatelských záměrů na
svém území, pokud k tomu není opravdu závažný
důvod, ale současně má právo i povinnost hájit
oprávněné
zájmy
občanů,
svých
voličů.
Předpokládáte-li, že jste při posledních volbách volili
zodpovědně, nemusíte se obávat, že Vaše zájmy
budou pomíjeny. Není k tomu důvod. Důvěřujte svým
zastupitelům.
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Životní prostředí v obci
Sekání trávy na obecních pozemcích zajišťují v naší
obci již několik let Vlastík Voženílek a Martina
Novotná.
Z hlediska obce je péče o množství různých travnatých
ploch rozkouskovaných po celé obci dosti
problematická.
Není možné efektivně zajistit posekání trávy v celé
obci najednou třeba během víkendu.
Pokud máte jakoukoliv prosbu ohledně posekání
obecního pozemku obraťte se prosím na paní Vlastu
Novotnou tel.: 604/372972, která Váš požadavek
ochotně vyřídí.

Historicky byl Sbor dobrovolných hasičů nejen
sportovně-záchranným oddílem, ale i významným
kulturním aktérem. Hasiči čtyřikrát do roka pořádali
výlet po Čechách např. Zámek Lednice, Telč,
Strážnice, Znojemské Bítovské slavnosti. Jednou
ročně pořádali Ples hasičů – maškarní ples, kde
soutěžilo až 50 masek. Hasičskou merendu
(masopustní taneční zábavu) organizovali pravidelně
v březnu.
Cvičili 1x týdně a sjezdili závody po celém okrese.
Finanční prostředky si zaopatřovali brigádně např.
okopáváním řepy nebo sběrem ovoce.
V zimě zajišťovali led na bruslení, a to na pozemku

Obecní úřad by touto cestou rovněž rád poděkoval
Vám všem, kteří nečekáte, až plochy trávníků
přilehlých k Vašim pozemkům za Vás poseká někdo
jiný, ale naopak staráte se sami i o prostory přilehlé
k soukromým pozemkům a nájemním domům, byť
patří obci.
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři, přijďte si vypůjčit knihu na dovolenou!
V obecní knihovně naleznete spoustu nových titulů jak
pro dospělé, tak i pro děti, a to nejen zábavnou beletrii,
ale i „populárně-náučnou“ literaturu.
Na výběr je také spousta časopisů např. Vlasta, Story,
případně měsíčníky typu Praktická žena a řada
časopisů o bydlení, zdraví a životním stylu.
Z knih „naučně-populárních“ zde máme např. velmi
zajímavý a podnětný „Lexikon zahradních jezírek“,
dále „Dědečkovy tipy a triky“, případně „Jste to, co
jíte“ – kniha, která Vám předepíše, jak se máte živit
podle představ různých badatelů v oblasti “správné
výživy“ nebo knihu shrnující spoustu “užitečných“
informací “Co věděly naše babičky a co my jsme
zapomněli“.
V knihovně naleznete i široký výběr béčkových
detektivek, které se čtou jedním dechem, a na jejichž
děj si po přečtení ani nevzpomenete.
Dále zde máme celou řadu “nádherných“ milostných
příběhů z edice Harlequin.
Celkově je to skvělý výběr na dovolenou – nezatíží
Vám hlavu ničím závažným!
Seznam knih najdete také na internetových stránkách
obce. Pokud budete mít zájem o knihu, která ve zdejší
knihovně není, je možnost získat ji formou
meziknihovní výpůjčky, která zde funguje již několik let
především u doporučené četby na základních školách.
Knihovnice: Jindřiška Festová
Provozní doba: každé pondělí od 19 - 20 hodin na
Obecním úřadě Čepí.
Jindřiška Festová
Hasiči v obci kdysi
Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Čepí 13. března
1938 z podnětu tehdejšího starosty Františka Ješiny.
Místní hasičský sbor měl při založení 23 aktivních
členů a 12 přispívajících (jak byli tehdy nazýváni
podporující sponzoři).

dnešního hřišťátka.
Zleva: Jan Drábek, Václav Frank, Václav Moravec, Miroslav
Voženílek, Josef Secký, František Čepek, Antonín Klauda,
Václav Ťápal, Josef Frank, František Valenta, Josef Čížek

Lucie Pohorelcová
Hasiči v obci dnes
Obec má povinnost ze zákona (č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) zřídit,
materiálně a metodicky zabezpečit jednotku Sboru
dobrovolných hasičů (SDH).
Jednotka působí při zdolávání požárů, při záchranných
pracích a plní úkoly obce v souvislosti s ochranou
obyvatelstva (evakuace, ukrytí, nouzové přežití
obyvatelstva).
Současná situace v zajišťování této povinnosti je pro
obec velikosti Čepí poněkud složitá.
Zdejší SDH musí mít minimálně 13 členů - velitele,
zástupce velitele, 4 strojníky a 7 hasičů.
Ti všichni musí být odborně proškoleni, zdravotně
způsobilí, mít praktické zkušenosti a dostatečné
technické a materiální vybavení pro to, aby mohli své
povinnosti plnit.
Jinak je jejich existence čistě formální.
Kompletní jednotka SDH byla zřízena rozhodnutím
zastupitelstva obce 15. března 2000.
Velitelem byl jmenován pan František Sura. V průběhu
následujících let se však složení změnilo, když několik
členů jednotky se buď odstěhovalo nebo vzdalo svých
funkcí.
I přes tyto problémy se požární technika udržovala v
provozuschopném stavu, když byla v minulých letech
provedena např. generální oprava hasičské stříkačky.

Obec si je vědoma svých povinností v oblasti požární
ochrany, proto má i v letošním roce vyčleněno v
rozpočtu 76 tis. Kč na jejich činnost.
Pro zajištění funkčnosti je nutné zajistit nové členy
SDH.
První vlaštovkou byla schůzka dne 19. června 2007,
kdy se sešlo několik zájemců o tuto činnost. Jejich
jmenování musí projednat a odsouhlasit obecní
zastupitelstvo.
Kromě této jednotky v obci působí i Sbor dobrovolných
hasičů, což je zájmové sdružení několika nadšenců
(v současné době asi 12 lidí).
Miroslav Beránek
Dětský koutek
Ahoj všem.
Dnes bych Vám všem chtěl představit
jednoho šikovného kluka. Jmenuje se
Jiřík Šelemba, je mu sedm let a umí
krásně malovat. Zašel jsem za ním na
návštěvu a zeptal se ho:
Jiříku, už dvakrát se Ti podařilo
díky svému výtvarnému nadání
proslavit
čepskou
mateřskou
školku, můžeš nám prozradit jak?
Moje obrázky získaly ocenění v soutěži Požární
ochrana očima dětí. V roce 2005 to bylo 2. místo
v rámci okresu Pardubice a letos 1. místo v okrese,
v rámci celého Pardubického kraje to bylo místo 2.
Dobře, ale v září již neprojdeš branami mateřské
školky, protože Tě čekají povinnosti prvňáčka.
Prozraď nám, jak se těšíš do školy a na co budeš
ve spojitosti s mateřinkou nejvíce vzpomínat?
Do školy se těším, hlavně na výtvarnou výchovu. Chtěl
bych také navštěvovat výtvarný kroužek.
A nejvíce budu vzpomínat na kamarády, které jsem ve
školce měl.
Máš nějaké další koníčky kromě malování.
Ano, rád jezdím na kole a také stavím různé věci
z Lega. Také se rád dívám na pohádky, teď je mým
oblíbeným filmem Spiderman III.
Tak a na závěr nám prozraď, čím bys chtěl být, až
vyrosteš?
Chtěl bych být hokejistou nebo mechanikem.
Čepísek děkuje za rozhovor a je rád, že si odnáší kopii
vítězného obrázku.
Váš Čepísek
Představujeme Vám ….
V této rubrice Obecních novin Vám chceme pravidelně
představovat lidi kteří zde s námi žijí. Vaše sousedy, občany
obce Čepí.

S Jaroslavou Chocherčákovou - redaktorkou našich
novin - se potkáváte téměř na všech kulturních akcích
naší obce. Co o ní nevíte?

Jak dlouho bydlíš v Čepí a odkud tě "vítr přivál"?

Svoje bydlení v Čepí datuji v podstatě od Velikonoc
2005, kdy jsme v podkroví položili podlahu a poprvé
jsme zde spali. Jinak jsem se narodila a většinu svého
života prožila v Pardubicích.
V současnosti jsi na rodičovské dovolené, kde jsi
pracovala před jejím nástupem?
Pracovala jsem jako zaměstnanec České správy
sociálního zabezpečení, nejprve na detašovaném
pracovišti v Hradci Králové, při reorganizaci jsem
využila možnost přejít na nově vznikající Krajskou
správu sociálního zabezpečení pro Pardubický kraj. Po
celou dobu jsem pracovala jako metodik pro oblast
důchodového pojištění, krátkou dobu i nemocenského
pojištění a také pro oblast aplikace práva sociálního
zabezpečení v rámci EU.
Tvá dcera Anička je malý neposeda, neodradilo tě
to od plánů mít další děti?
Zatím ne, veškeré svoje lumpačení mi vynahradí svým
úsměvem, roztomilým žvatláním. Je pravda, že někdy
mi dá opravdu zabrat a když vidím například maminku
s dvojčaty, tak kdybych nosila klobouk, tak smekám. A
vůbec, když pomyslím na to, co musely zvládnout
generace maminek před námi - bez automatických
praček a jednorázových plen - tak bych si asi neměla
vůbec stěžovat.
Jaké máš koníčky a co ráda děláš když máš
chvilku pro sebe?
Mými koníčky bylo dříve hlavně čtení,
výtvarné
činnosti všeho druhu a potom práce s dětmi. Od té
doby, co máme Aničku, na koníčky moc čas není a
když mám opravdu chvilku pro sebe, tak většinou
relaxuji, chodila jsem cvičit (což se už dlouhou dobu
nepovedlo), ráda bych též častěji provětrala svoje nové
kolečkové brusle.
Co by ti v současné době udělalo největší radost?
Napadají mě samé obecné věci, týkající se mojí
rodiny, aby byla Anička veselé a zdravé dítě, abychom
trávili jako rodina více času společně.
Děkuji za rozhovor.
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Troška poesie
Sonet pro přítelkyni
(Autor: Arivederci)
Zvolna se propadat do tůní tvojí něhy
v šeru tvých kadeří, jak v peří havranů
letících k vrcholům, jež kryjí bílé sněhy
jediný polibek, a navždy zůstanu.
Na letmý okamžik hřát dlaně o tvou duši
vzdát se tvým pohledům, jež za víčky se smějí
plaše se zastavit na srdci které buší
a skluznout po bocích, zapadnout do závějí
Sledovat tanec víl se křídly motýlka
tak lehce nehmotný, že z dálky občas bolí
když snů a vzpomínek se někdy dotýká
Dál jizvy prastaré si ošetřovat solí
a vnímat citlivě, co se nás netýká
Touha je vždy to, co každý z nás si volí....
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