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Drazí spoluobčané, milí obyvatelé malebné vesničky Čepí, milí hasiči a Sokolové,
vážení mariášníci!
Dovolte nám Vás pozdravit v novém roce jménem nového zastupitelstva obce Čepí.
Je nám ctí obnovit tradici vydávání Čepských obecních novin, které průběžně mapují
uplynulé události a zároveň Vás zvou na plánované akce (nejen) v Čepí.
Rády bychom navázaly na společensky významné výročí oslav 100 let založení
Československé republiky, které jsme u nás v Čepí v listopadu 2018 uctili výsadbou Stromu
svobody - pamětní lipky u Pomníku padlých naproti obecnímu úřadu. Citátem Tomáše
Garriqua Masaryka „Jen ta práce je plodná, je-li radostná. A jen ta práce je radostná, je-li
dobrovolná!“ bychom chtěly vyjádřit náš osobní a pracovní zápal pro rozkvět naší krásné
obce.
Chceme ctít energii lidí, kteří se v minulosti pro obec aktivně angažovali. Už teď
víme, že je kolem nás spousta přátel, kteří dobrovolně pomáhají a snaží se usnadnit nám
naše konání. Těší nás, že se tímto prohlubují přátelské vztahy mezi občany. Byly bychom
šťastné, kdybychom se mohly jednou za naší prací ve prospěch obce hrdě ohlédnout.
Věříme, že spolu se zastupiteli zastaneme dobře nejen úřední rutinu, ale budeme se
spolu s Vámi těšit na nové výzvy, které nám rok 2019 přinese, na pracovní i společenská
setkávání v rámci řady aktivit zde v obci.
Budeme rády za každou zpětnou vazbu, které se nám od Vás dostane. Našim cílem
je, abyste se na nás s důvěrou obraceli a pomohli nám vydat se cestou ke spokojenému
soužití v naší obci. Budeme spolu s Vámi hledat způsob, jak z naší obce vytvářet místo,
kde se Vám, Vašim rodinám, kamarádům i známým bude dobře žít.
Také bychom Vám chtěly popřát pevné zdraví a spoustu elánu po celý rok!

S úctou
Lucie Pohorelcová
starostka
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Mgr. Jaroslava Chocherčáková
místostarostka
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DĚNÍ V OBCI
NOVĚ ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO OBCE ČEPÍ
Schůzí nového zastupitelstva obce Čepí 31. 10. 2018 bylo jednohlasně ustanoveno nové
složení: Lucie Pohorelcová - starostka, Mgr. Jaroslava Chocherčáková - místostarostka,
Jindřiška Festová - předsedkyně výboru pro kulturu a sport, Miroslava Pleskotová předsedkyně výboru pro vzdělávání a sociální věci, Mgr. Ing. Helena Vančurová předsedkyně kontrolního výboru, Ing. Leoš Jelínek - předseda výboru pro stavební a životní
prostředí, Vladimír Komberec - předseda finančního výboru a člen stavebního výboru.
Děkujeme za Vaši důvěru a hlasy v rámci komunálních voleb. Prosím, obracejte se na
naše zastupitele v rámci jejich odborné gesce se svými náměty, podněty a připomínkami.
V CENTRU OBCE STRAŠÍ

Obecní dům máme na očích téměř každý den. Během téměř sta let si budova prošla své.
Obec Čepí objekt pořídila od restituenta pana Mrkvičky. Před dvanácti lety se díky dotacím
podařilo zrekonstruovat sál. Nové zastupitele čeká rozpočtově plánovaná investice do
zázemí obecní hospody. V letošním roce chceme zrenovovat rozvody elektřiny, vybudovat
zázemí pro provoz kuchyně v souladu s hygienickými předpisy. V sále chceme vyřešit
úsporné osvětlení výměnou LED žárovek, vymalovat a vybrousit parkety. Oprava fasády
podle historických fotografií je v pořadí pro další roky.
DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY
Pro zkvalitnění soužití obyvatel domu s chráněnými byty č. p. 106 jsme zavedli pravidelné
organizační schůzky. Řešíme čistotu, kvalitu osvětlení ve společných prostorách, drobné
opravy, ztráty novin ze schránek a další trable, které ze společného soužití vyplývají.
Snažíme se zapojit obyvatele do života v obci, ať už pozvánkou na společenské akce, nebo
zapojením do ručních prací a pečení cukroví na kulturní události. Tímto bychom chtěli
poděkovat paní Vlastě Skalické za uháčkované komplety pro kojence Dětského centra
Veská, Ing. Zdeně Schvachové za pletené věcičky do pardubické porodnice a paní
Marii Staré s dcerou Marií Žídkovou za pečení báječných koláčků na nejednu společenskou
akci.
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STROMY SVOBODY
Obec Čepí přihlásila dvě památné lípy do evidence Stromů svobody. Jedná se o stoletou lípu u kaple
Sv. Marie Karmelské a vloni vysazenou lipku u Památníku padlých.
Více na www.stromysvobody.cz

VZDĚLÁVÁNÍ V ČEPÍ
Víte, že již od roku 2012 probíhá v obci studium virtuální Univerzity třetího věku?
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta provozuje virtuální
Univerzitu třetího věku (dále jen U3V). Do programu mohou být zařazeni posluchači
splňující věk pro pobírání starobního důchodu (podmínky splňují i ti, kteří pobírají předčasný
důchod).
Studium není náročné, hlavním cílem je společné setkávání!
Obec Čepí se zapojila do tohoto způsobu vzdělávání zřízením konzultačního střediska a
první studenti zahájili studium v letním semestru (dále jen LS nebo ZS – zimní semestr) – LS
12/13 a to povinným prvním kurzem „Astronomie“. Další témata si studenti vybírají z pestré
nabídky studijních semestrálních kurzů. Během semestru je k dispozici 6x podklad sloužící
pro studium, včetně videonahrávek na kterých je probíráno dané téma a přednášeno
odborníky. Skupina se tedy během semestru sejde 6x. Studenti dostávají tištěné podklady
s předstihem, poté se setkají na společném zhlédnutí videonahrávek, společně vypracují za
skupinu test a následně doma po přihlášení vlastním přístupovým kódem si mohou vše
znovu přehrát a vypracovat test sami za sebe. Na ukončení semestru každý samostatně
vypracuje závěrečný test, ten obsahuje otázky ze všech šesti přednášek. Po ukončení
semestru je vydán Pamětní list za aktivní účast v semestrálním kuru. Po zdárném zvládnutí
šesti semestrů (mimo astrologie) uděluje univerzita Osvědčení o absolutoriu. Ve studiu lze
pokračovat dalšími tématy.
Osvojování nových poznatků přináší radost a i společná témata pomáhají rozvíjet
sebevědomí. Předpokladem je přístup k počítači (zpočátku třeba i za pomoci rodiny) a
potom dobrá vůle něco pro sebe dělat, chuť se potkávat a probírat daná témata a třeba i
něco navíc. Pokud se chcete dozvědět víc o novém získávání vědomostí, můžete se podívat
na : www.e-senior.cz.

Které oblasti jsme již zvládli mimo první povinné?
Astronomie - povinná na úvod, Čínská medicína v naší zahrádce, Život a dílo Michelangela
Buonarroti, Umění rané renesance v Itálii, Dějiny oděvní kultury, Dějiny oděvní kultury II.,
Dějiny oděvní kultury III., Genealogie - Hledáme své předky, České dějiny a jejich souvislosti,
Evropské kulturní hodnoty, České dějiny a jejich souvislosti II, Potraviny a spotřebitel ZS.
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VÍTE, ŽE JIŽ ŠESTÝM ROKEM PROBÍHÁ V OBCI STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA?
Angličtina je určena pro ty, kteří se chtějí ještě v důchodovém věku vrátit do školních let,
vzdělávat se pro radost a třeba i proto, aby překvapili své děti, svá vnoučata, dokázat jim, že
dovedou být „cool“. Dovedete si jistě představit, jakou máme radost, když si přeložíme
nějaký název výrobku, služby, kterými jsme v dnešní době až hekticky zavalováni.
Výuku opět zastřešuje Obec Čepí, probíhá v knihovně v Domově s chráněnými byty, a to
vždy v pátek od osmi hodin. Náklady na studium hradí obec.
Studium začalo devět odvážných studentek, postupem času se počet zredukoval na
polovinu. Pod laskavým vedením lektorky paní Mgr. Katky Šafránkové se prokousáváme
záludnostmi anglické gramatiky, s velkou radostí píšeme domácí úkoly a těšíme se na další
setkávání.
Otevřeme kurz angličtiny nebo němčiny pro začátečníky?
Obec Čepí by ráda umožnila studium dalším zájemcům, uvažuje nad otevřením tohoto typu
studia v jazyce německém nebo i anglickém. To vše bude závislé na zájmu vás, kteří jste
v důchodovém věku a myslíte si, že by bylo príma dělat něco pro sebe. Horní věková hranice
není omezující. Do nedávné doby s námi studovala jedna osmdesátiletá dáma a nebýt
těžkého úrazu, který ji vyřadil ze studia, pokračovala by dál. Vždycky jsme se těšívaly na její
upozornění času – tak jak to dělávají žáčkové ve škole – upozorňovala, kolik ještě zbývá do
konce hodiny. Chybí nám její časomíra, ona se přesto nevzdala a doma si opakuje dosud
probranou látku.
Tak co, máte chuť se zapojit? Přihlaste se na obecním úřadě u paní pokladní. Uveďte na
sebe prosím kontakt, abychom vás mohli zavčas pozvat.
Autorka: Bc. Růžena Placková

VZDĚLÁVÁNÍ PRO MAMINKY NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným!
Kurzy pro maminky na rodičovské dovolené i z Čepí od 30. ledna 2019 do 24. dubna 2019,
třetí běh od března do května 2020 v Heřmanově Městci, ve druhém běhu od září do
listopadu 2019 v Přelouči. V rámci jednoho běhu proběhne celkem 12 dnů kurzů po 5
hodinách. Kontaktujte: Anna Jarošová, Monika Konířová, 607 230 051, konirova@konep.cz.
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MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA – LINKA Č. 24
Na přelomu listopadu a prosince loňského roku
proběhl dotazníkový průzkum o využívání
městské hromadné dopravy (MHD) v obci Čepí.
Do tohoto průzkumu se mohl zapojit každý
občan obce Čepí. Celkem se sešlo 35 vyplněných
dotazníků. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří si našli chvilku a dotazník vyplnili.
Výsledky z tohoto průzkumu potvrdily, že linka
MHD č. 24 má v naší obci velký význam a že je pravidelně využívána, a to jak školními dětmi,
tak i lidmi dojíždějícími za prací a seniory.
Z Čepí do Pardubic mají největší využití ranní spoje v 6:07 a v 7:07 hodin, kdy pravidelně
nebo občas využívá tyto spoje 17 resp. 21 občanů.
Z Pardubic do Čepí má největší využití odpolední spoj v 15:24 a noční spoj v 21:33, kdy
pravidelně nebo občas využívá tyto spoje 21, resp. 23 občanů.
Další částí dotazníku byl návrh přidání spoje MHD s odjezdem z Pardubic v 14:43, ve školním
roce. Tento návrh se setkal s kladným ohlasem, v tento čas by spoj pravidelně nebo občas
využívalo 19 občanů.
Posledním návrhem bylo přidání spoje MHD s odjezdem v 16:29 z Pardubic, v období letních
prázdnin. Z odevzdaných dotazníků vyplývá, že by tento spoj pravidelně nebo občas
využívalo 22 občanů.
A jaké jsou tedy závěry z tohoto dotazníkového průzkumu? Výsledky jasně ukazují, že
aktuální nastavení spojů MHD je využíváno a není tedy důvod tyto spoje nějak omezovat
nebo rušit. Naopak, od 4. 3. 2019 plánujeme doplnit spoj MHD s odjezdem z Pardubic
ve 14:30, který vhodně doplní přetížený spoj linkového autobusu provozovatele Arriva
(14:20 hod.) Úprava letního jízdního řádu je prozatím ve fázi jednání s Dopravním podnikem
a o případných změnách vás budeme včas informovat.
Autor: Ing. Leoš Jelínek

VAK - CENA VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2019
Informace - Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Ceny vodného a stočného od 1. ledna 2019: Vodné, cena za 1 m3 dodané vody činí
Kč 39,04 + DPH. Stočné, cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí Kč 42,26 + DPH
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2019
Zastupitelstvo obce Čepí nenavyšovalo poplatek za svoz popelnic. To znamená, že poplatek na 1
obyvatele Čepí vychází na Kč 450,--. Většina obyvatel v obci Čepí vzorně třídí plasty, papír, sklo,
nápojové kartony a kovy. Na internetových stránkách naleznete přehled vytříděného odpadu za
předchozí rok na každé číslo popisné. Informaci k přehledu Vám ráda podá i nová administrativní
pracovnice obecního úřadu paní Kateřina Herzánová. Pro příští rok chceme zjednodušit vyčíslení
částky za svoz popelnic. Budete včas informováni.
NOVÉ PSÍ ZNÁMKY
Od 1. března 2019 budeme na obecním úřadě vydávat nové psí známky a vybírat Kč 50,-- za 1 psa.
ÚKLID V OBCI
Rádi bychom poděkovali za osobní nasazení při údržbě úklidové techniky a péči o obec manželům
Josefu a Jiřině Machatým a zastupiteli Vladimíru Kombercovi při řešení servisních záležitostí.

SPOLEČENSKÉ AKCE – LISTOPAD 2018 – LEDEN 2019
DÝŇOVÁ DÍLNA 2. 11. 2018
Sokol Čepí pořádal oblíbenou tvořivou dílnu v pátek 2. listopadu 2018. Děti si proběhly dýňovou trať,
vylosovaly si svoji dýničku, kterou si pak vydlabaly, tvořily dýňové zápichy a brože. Hojná účast
a dobrá nálada potěšila organizátorku akce Jaroslavu Chocherčákovou a spoluorganizátory - čepské
hasičky.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD S ALICÍ GARRIQUE MASARYKOVOU 4. 11. 2018
Sokol a SDH Čepí pořádali v neděli 4. 11. lampionový průvod, letos s podtitulem "Možná přijde i
TGM". Průvod vycházel od obecního domu pod vedením Alice Garrique Masarykové, která otce
Tomáše důstojně zastoupila. Děti splnily tématické úkoly, strašidla byla celkem shovívavá a na konci
trasy obdržely na stanovišti „U ježečka Káji“ zdravé balíčky plné dobrot. Za profesionální přípravu
celé akce díky Jaroslavě Chocherčákové a Růženě Plackové a za spolupráci všem strašidlům!
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SÁZENÍ LIPKY, ANEB I V ČEPÍ SLAVÍME REPUBLIKU 18. 11. 2018

Třetí společenskou akcí, kterou nové zastupitelstvo pořádalo, bylo
slavnostní sázení lipky. Výraznou osobností, která dodala události
na významnosti byl Milan Němec, herec VČD Pardubice v roli TGM.
Termín vyšel na neděli 18. listopadu 2018. Významných hostů a lidiček
se sešlo dost, dobový kolorit krásně podtrhly písně z obecního
rozhlasu, flašinet i děti s chlebem a solí i s koláčky a vůbec, všechno
bylo krásně sladěné. Chybu neměla ani čestná stráž z řad hasičů!
Školkové i mimoškolkové dětičky byly půvabné při svých vystoupeních. Ocenění dlouholetých
občanů dodalo celé akci na vážnosti. Nakonec nechybělo focení s panem prezidentem.
Výstava obrazů Jakuba Karáska ze Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ byla ozdobou
budovy obecního úřadu. Do kořenů lípy je vpraven tubus se vzkazy občanů Čepí. Poděkování
patří všem, kteří se podíleli na organizaci akce, ať už přípravou půdy, napečením koláčků a
perníčků, uvařením svařáka nebo fotodokumentací. Je nám ctí mít takové lidi kolem sebe!
Foto: Eliška Jílková, Bc. Růžena Placková, Miroslav Šedivý, Ing. Arnošt Pleskot, Filip Kořínek.
Videozáznam: Ing. Leoš Jelínek: https://www.youtube.com/watch?v=siVxhIliV3U
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 25. 11. 2018

Slavnostní vítání občánků se uskutečnilo
v neděli 25. listopadu 2018 v sále obecního
domu. Zpestřením události bylo vystoupení
Barušky a Hynka Vančurových, Aničky a Milánka
Chocherčákových. Do Čepí přivítaly starostka,
místostarostka a zastupitelky Jindřiška Festová
a Helena Vančurová - Ninušku, Claudinku,
Pepíčka, Martínka a Jonáška.
Ať nové občánky životem provází radost, štěstí a náruč plná lásky. Ať se jim v Čepí hezky žije!
Fotodokumentace - Ing. Pavel Bartošík.
VÁNOČNÍ STROM V CENTRU OBCE

I bez ohlášek se nám v Čepí podařilo rozsvítit stromeček jehličnan u firmy Profi Kompresory!
Dík hasičům Marku Velínovi, Vítu Konečnému, Milanu Chocherčákovi, Ing. Foukalovi z firmy
PROFI Kompresory a zastupitelům za vyladění. Za rok to bude ještě lepší.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 2. 12. 2018
Návrat k Mikulášské besídce v sále obecního domu v roce 2018 se v Čepí vydařil. Sešlo 34 dětí s rodiči
a rodinnými příslušníky. Děti se zapojily do tématických dílniček - tvorba adventních přáníček,
zdobení perníčků, tvorba přání Ježíškovi, výroba z včelího vosku, vystřihovánky do oken pod
vedením Růži Plackové a Járy Chocherčákové. K poslechu a pak i k tanci, světelné show a diskotéce
zahráli DJ´s Haj Fájf - Jakub Račák a Adam Komberec. Mikulášova družina ve složení dospělých
hasičů z Čepí (Tomáš Vymetal, Lukáš Horáček, Víťa Konečný, Marek Velín a Kristýna Kadlecová)
završila besídku vyřčením hříchů a kladných vlastností všech zúčastněných dětí. Obec Čepí zaštítila
celou akci dárkovými balíčky pro děti. Věříme, že se za rok zase sejdeme v ještě větším počtu.
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VÝLOV POŽÁRNÍ NÁDRŽE 9. 12. 2018

Rybářský spolek Čepí uskutečnil svůj první výlov druhou adventní neděli 9. 12. 2018. Jelikož
v letošním roce extrémně poklesla hladina vody v požární nádrži, byly obavy z malého
výlovu. Rybáři pak v pondělí 10. 12. a v úterý 11. 12. zahájili prodej kaprů za lidové ceny v
odpoledních hodinách. Jsme rádi, že se rybám u nás v Čepí tak daří a že jsou naši rybáři
dobrými správci! Foto: Lukáš Pohanka.

ADVENTNÍ ZÁJEZD 9. 12. 2018
Obec Čepí pořádala zájezd autobusem na Hrádek u Nechanic druhou adventní neděli 9. 12. 2018.
Poutavá prohlídka byla zejména k tématu tradičních českých Vánoc. V kavárničce u hrádku jsme
ochutnali teplý mošt, čokoládu se šlehačkou, speciální zákusky a nakoupili i nějaké drobné
dárky. Foto: Bc. Růžena Placková a Mgr. Jaroslava Chocherčáková.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 15. 12. 2018
Předvánoční posezení, setkání občanů z Čepí s
českými písničkami a promítáním se 15. 12. 2018
vydařilo. Pan Mach měl připravený repertoár od A až
po Z z české i zahraniční produkce a spoustu
hudebních hádanek, na které měl vždy odpověď!
Akce byla pro všechny generace (užili by si to všichni
vč.
80´i
mladší)
včetně
rozmanitého
občerstvení. Děkujeme
čepským
pekařkám
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za výborné koláčky a Michalovi Tatíčkovi za skvělou obsluhu a zařízení výtečného bufetu! Děkujeme
čepským hasičům za přípravu sálu! Rozešli jsme se s Půlnoční od Václava Neckáře a popřáli si
šťastné a veselé Vánoce a vše nej do nového roku!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 6. ledna 2019 chodily po obci Čepí
dobrovolnice z Charity Pardubice v kostýmech
Tří králů. Velmi si pochvalovaly štědrost a
příjemné přijetí našimi obyvateli. Po rozpečetění
dvou pokladniček byl zjištěn výnos Kč 5 320,--.
Děkujeme všem občanům za ctění nahlášené
akce. Foto: Bc. Růžena Placková.

ŠKOLA ŠERMU V ČEPÍ
V neděli 27. 1. 2019 proběhlo v sále obecního domu v Čepí šermířské soustředění. Občan Čepí Kamil
Hozák, který je lektorem Pardubického spolku šermířského, využil příjemné prostředí sálu
a uspořádal v něm školu zaměřenou na šerm středověkým dlouhým mečem. Účastníci školy, šermíři
i šermířky z Čech, Moravy a Slovenska přijeli do Čepí, aby společně trénovali bojové umění, jehož
principy sestavil Mistr Hans Lichtenauer už ve 14. století. Jeho nauka začíná slovy:
„Mladý rytíři, nauč se milovat Boha a ctít ženy, vzroste tak Tvá čest. Cvič se v rytířství a nauč se
umění šermu, které Tě povznese a v boji vyznamená.“
Šerm v sobě spojuje kouzlo starých časů s dynamickým bojovým sportem, který vyžaduje obratnost,
sílu a hlavně bystrou mysl. Středověký dlouhý meč pro turnaje je zbraň ovládaná oběma rukama,
měří 140 cm při hmotnosti 1,6 kg. Šermíři mohou své umění předvést nejenom jako choreografie při
představeních na hradech, ale také jako sport na skutečných turnajích, kde za použití moderních
chráničů a šermířských masek naplno ožívá bojový odkaz našich předků.
Zájemci neváhejte kontaktovat https://www.facebook.com/PSASERM/

Autor: Kamil Hozák
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POJĎME SE SETKÁVAT V ROCE 2019
Název akce

Termín

Turnaj ve stolním tenise
Karneval pro děti
První obecní ples
Ukliďme Česko
Velikonoční dílna pro děti
Pálení čarodějnic
Závody v požárním útoku
Svátek matek
Exkurze do Národního divadla
Dětský den
Tenisový turnaj - čtyřhry
Posvícení v Čepí – nohejbalový turnaj
a posvícenská zábava
Posvícenská mše u kapličky
Mariášový turnaj
Vítání občánků
Podzimní tvořivá dílna a Dušičky
Vánoční naladění a rozsvěcení stromu
Mikulášská besídka - nadílka + dílna
+ posezení pro rodiče

16.2.
23.2.
9.3.
6.4.
12.4.
30.4.

Pořadatel

15. 6.

SDH Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec + SDH
Obec + Sokol+ SDH
SDH Čepí
SDH Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí

24. 8.

tradiční pořadatelé

25. 8.
26. 8.
6. 10.
1. 11.
30.11.

Obec Čepí
Čepští mariášníci
Obec Čepí
Obec + Sokol+ SDH
Obec Čepí + SDH

7.12.

Obec + Sokol+ SDH

11.5.
25.5.

NOVĚ - PŘEHLED REZERVACÍ SÁLU A HŘIŠTĚ V ČEPÍ NA WWW.CEPI.CZ
Zaktivovali jsme pro Vás měsíční přehled rezervací a aktivit v sále Obecního domu Čepí a
hřiště u požární nádrže. Nově si také můžete stáhnout Žádost o pronájem obecních
prostor. Výčet akcí budeme průběžně aktualizovat.
Více na https://www.cepi.cz/sal-a-sportoviste

Pronájem
sálu / hřiště

¨
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HASIČSKÝ KROUŽEK
Od podzimu do jara zpravidla každý pátek v sále Obecního domu Čepí od 17 hodin vede
kroužek mladých hasičů vedoucí mládeže Barbora Syrová, Terka Fialová a strejdové hasiči –
Vratislav Syrový, Tomáš Vymetal, Marek Velín, Lukáš Horáček a Tomáš Soušek.
SDH ČEPÍ – VÝROČNÍ SCHŮZE 12. 1. 2019
Náš sbor vyhodnotil činnost za rok 2018 a naplánoval události pro rok 2019.
Z rukou starosty okrsku pana Jiřího Jandy jsme obdrželi pamětní list ke sto letům republiky, kdy se
SDH Čepí zasloužil o slavnostní výsadbu lipky u Pomníku padlých v Čepí a i u dalších akcí k oslavě
republiky přiložil ruku k dílu. Všichni aktivní členové obdrželi od Obecního úřadu Čepí Čestná uznání
za reprezentaci obce z rukou paní starostky Lucie Pohorelcové a místostarostky Mgr. Jaroslavy
Chocherčákové. Naše hasičská drobotina si za své výkony v uplynulém roce vysloužila krásný dort!

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna se nachází v přízemí v Domě s chráněnými byty č. p. 106. Vypůjčit knihu nebo
časopisy si můžeme každé pondělí od 19 do 20 hodin. Kroužek čtení pro děti v roce 2019 opět
pravidelně 18:00 do 19:00 hod (leden - březen). Účastníci kroužku budou za odměnu číst básničky ke
Dni matek v obecním rozhlasu.

ÚŘEDNÍ HODINY - starostka, místostarostka
středy
15 – 19:00 *
*) Starostka je k dispozici i mimo úřední hodiny na základě dohody ústní nebo telefonické.
Tel: 602 186 182
ÚŘEDNÍ HODINY - pokladní, evidence obyvatel, vidimace, legalizace, CzechPoint
Pondělí

8:00 – 12:00 12:30 - 17:00

Úterý

8:00 – 12:00 12:30 - 15:00

Středa

10:00 – 12:00 12:30 - 18:00

Čtvrtek

8:00 – 12:00 12:30 - 15:00

Pátek

7:00 – 12:00
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SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V PYTLÍCH
Pytle – PÁTKY dopoledne - sudé týdny
1) leden
2) únor
3) březen
4) duben
5) květen
6) červen
7) červenec
8) srpen
9) září
10) říjen
11) listopad
12) prosinec

11.1.2019;
8.2.2019;
8.3.2019;
5.4.2019;
3.5.2019;
14.6.2019;
12.7.2019;
9.8.2019;
6.9.2019;
4.10.2019;
1.11.2019;
13.12.2019;

25.1.2019;
22.2.2019
22.3.2019
19.4.2019
17.5.2019; 31.5.2019
28.6.2019
26.7.2019
23.8.2019
20.9.2019
18.10.2019
15.11.2019; 29.11.2019
27.12.2019

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – beze změny
Popelnice – ČTVRTKY ráno - sudé týdny

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v obci Čepí v sobotu 23. března
od 9:00 u požární zbrojnice.
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v pátek 6. září
od 16 do 18 hod. Svozová firma nabídla jediný volný podzimní termín. Soboty má
rezervované pro větší města. Děkujeme za pochopení.
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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
S ohledem na výkyvy v počasí a letošní zimní miniradovánky v Čepí v podobě sněhu a
zmrazek jsou pracovníci obecního úřadu připraveni na ranní odklízení sněhu i v časných
ranních hodinách. Traktůrek s radlicí je po servisní prohlídce, máme zásoby posypového
materiálu. Přesto jsme se rozhodli, že připravíme Zimní plán údržby, ve kterém budeme
definovat frekvenci a časové nastavení reálné údržby s ohledem na velikost obce a
kapacitu pracovních sil.
Naštěstí u nás snad nehrozí přívaly sněhu jako třeba na Vysočině.

INZERCE
Firma PROFI kompresory z Čepí přijme servisního technika kompresorů.
Elektrikář, vyhl. 50 výhodou, ŘP. Firma nabízí dobré platové podmínky a pracovní kolektiv.
Kontakt: p. Jan Štrebeli, tel: 605 363 428.

ŽIJÍ MEZI NÁMI
PAMĚTNÍ MÍSTO 1918 – 2018, ANEB VZPOMÍNKY PANÍ MARIE KOMBERCOVÉ
Pomník padlých byl vybudován po 1. světové válce a jsou na něm vyryta jména
občanů Čepí, zesnulých vojáků a v I. sv. válce - Josefa Čížka, Arnošta Dubce, Antonína
Frimla, Jaroslava Ipsera, Antonína Novotného, Jaroslava Prudiče, Josefa Pavlase, Františka
Stýbla, Rudolfa Tomišky a Josefa Voženílka a hlavy českých vlastenců – Jana Husa, Jana
Ámose Komenského, Karla Havlíčka Borovského a Tomáše Garriqua Masaryka.
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TGM (1850 - 1937)
Velký podíl na založení samostatného státu měl Tomáš Garrique Masaryk, 1. český
prezident. TGM jsem viděla v Pardubicích u hotelu Grand na koni v bílém oblečení. Tatínek
mě držel na rameni. Ve škole jsme byli vedeni k velké úctě a lásce k tatíčkovi Masarykovi.
„Tatíčku starý náš, šedivou hlavu máš, dokud žije Tvoje hlava, bude dobrá naše správa,
tatíčku starý náš.“
Mistr Jan Hus (1370 – 1415)
Bojoval za pravdu a byl upálen v Kostnici v Německu. V roce 1982 jsem
Kostnici navštívila. Prohlédla jsem si pamětní místo, kde byl upálen a
viděla jeho muzeum.
Jan Ámos Komenský (1592 – 1670)
Komenský byl významný pedagog. Byl ze země vyhoštěn po bitvě na Bílé
hoře v roce 1620. Pohřben je v Naardenu v Holandsku, kde je překrásná
výstavní síň, kterou jsem navštívila.
Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856)
Básník, zakladatel české žurnalistiky, politik. Vyhnán do italského Brixenu.

SLAVNOST V ČEPÍ
18. 11. 2018 se sešli občané Čepí u Pomníku padlých k uctění 100. výročí založení
Československé republiky. Při příchodu dostal každý trikoloru, známku vlastenectví a byl přivítán
chlebem a solí. Děvčata a chlapci nabízeli linecké lipové lístečky a svatební koláčky a perníčky, které
napekly Jaroslava Chocherčáková, Marie Stará, Marie Žídková, Vlasta Skalická a Marie Kertésová.
Po státní hymně pronesl zahajovací řeč k občanům, hasičům, Sokolům, mariášníkům a hostům
Tomáš Garrique Masaryk, respektive Milan Němec, herec Východočeského divadla Pardubice.
Starostka obce Lucie Pohorelcová představila hosty a spolu s místostarostkou Mgr. Jaroslavou
Chocherčákovou přivítaly občany Čepí. Čepští hasiči položili věnec k pomníku. Hezké bylo
i vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením paní ředitelky Lenky Tesařové. Píseň „Ach synku,
synku“ zahrála děvčata Barunka Vančurová a Anička Chocherčáková na flétničky. Básničku
zarecitovaly Deniska Motýlová a Barunka Vančurová.
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Starosta SDH Čepí pan Milan Chocherčák a starosta OSH Pardubice pan Bohuslav Cerman předali
pět pamětních medailí k výročí 100 let ČSR pěti nejstarším občanům obce za celoživotní práci
pro Čepí – mé maličkosti, Marii Velínové, Miloslavě Čepkové, Martě Brůnové a Vladimíru Rybovi.
Všichni občané mohli vložit vzkazy budoucím generacím do připraveného tubusu, který byl
zakopán do kořenů pamětní lipky.

Zpestřením programu bylo vystoupení pana flašinetáře Pavla Čapského ml. Vzpomínám, jak po
válce byla chudoba a vsí chodili dráteníci, flašinetáři a klempíři. Spávali v čepské cihelně na peci.
Dráteníci nosili materiál na zádech v bednách a říkali tomu krosy. Chodili celoročně od domu k domu
a volali: „Drááááátujeme! a čekali na pár korun.
Děkuji paní starostce, paní místostarostce, zastupitelům a všem spolkům, kteří připravili toto
pěkné odpoledne, které bylo i milým společenským setkáním občanů Čepí.
Autorka: Marie Kombercová (narozena 1927), redakčně upraveno
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Mgr. Jaroslava
Další
redaktoři

Chocherčáková,
jsou
vítáni!!!

Uzávěrka: 25. 1. 2019
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