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Vážení spoluobčané,
rády bychom Vás srdečně pozdravily na začátku magického roku 2020 a popřály pevné
zdraví a spoustu elánu po celý rok.
Krátkou rekapitulací bychom provedly ohlédnutí za rokem 2019 a seznámily Vás
s výhledem do roku, který je před námi.
Vloni se vedení obce prokousávalo denní rutinou správy obce. Významným milníkem
byl výběr a jmenování nové ředitelky Mateřské školy Čepí, kdy zároveň první zatěžkávací
zkouškou byla společná příprava oslav výročí 40 let našeho vzdělávacího zařízení. V průběhu
celého roku 2019 jsme se s Vámi sešly na spoustě kulturních, společenských a sportovních
akcích.
Zastupitelstvo „ v záběhu“ se věnovalo dořešení situace s pozemky u 3 bytovek, kde
zdárně proběhl odkup od původního majitele. Dokončili jsme 8. etapu veřejného osvětlení,
pracovali jsme na zvelebení obecního domu. Zrenovovali jsme část chodníku. Snažili jsme se
zlepšit zázemí u požární nádrže, kde vznikla nová dlážděná plocha. Sám domek dostal lepší
„kabát“. Zdůraznili jsme novým nasvícením nejvýznamnější památky v naší obci a poprvé
jsme společně “uklidili naše Čepí“. Také jsme se věnovali otázce zlepšení dopravní
obslužnosti, což se projevilo navýšením spojů MHD linky 24. Podnikli jsme protipovodňová
opatření, ať už formálními prostředky, tak i praktickými zásahy v terénu.
Pokračuje výuka Univerzity třetího věku, kurz angličtiny pro pokročilé. Rozšiřují se
nám řady mladých hasičů a hasiček, mládnou nám řady mariášníků. Scházíme se nově
na lekcích jógy, děti ze školky začaly pro své pohybové i jiné aktivity využívat pravidelně náš
sál, dále zde šermíři pořádají semináře a tréninky. Koncem roku začal kroužek mladých
i starších hráčů stolního tenisu, cvičení na protažení těla každý pátek dopoledne. Celoročně
slavíme výročí s jubilanty a příchod nových občánků do naší obce.
Daří se zachovat fungování pošty, obchodu, hospody, zubní ordinace, svozy odpadů
a zdravý chod mateřské školy.
Více se setkáváme, více komunikujeme, hýbeme se a množí se nám endorfiny hormony štěstí.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

21/2020

1

Hlavní je, že na problémy, které přináší správa obce, nejsme samy, a že u nás v Čepí
jsme tým! Počínaje zastupiteli, kolektivem mateřské školy, zástupci místních firem
a množstvím malých i velkých dobrovolníků, kteří se neváhají zapojit při brigádách nebo
charitativních akcích jednorázových nebo tradičních. Bez těchto nadšenců, lidí, kteří bez
nároku za odměnu rádi našemu Čepí pomohou, by se nám pracovalo mnohem složitěji.
Na tomto místě se sluší poděkovat mnoha lidem, například paní Růže Plackové,
která koordinuje vzdělávací a pohybové aktivity a podporuje akce pro děti, všem našim
hasičům, ať už profíkům z JDSH, tak i dobrovolným hasičům, kteří nám pomohou při
jakékoliv akci a navíc reprezentují obec Čepí. Děkujeme Ing. Bedřichu Foukalovi z firmy
PROFI kompresory za hrající betlém a nasvícený vánoční strom. Děkujeme i lidem, kteří
pomáhají v sociálních službách našim dříve narozeným. V průběhu roku to pak byla další
spousta jednotlivců, které se bojíme jednotlivě jmenovat, abychom snad někoho
neopomenuly.
I u zaměstnanců obce, kteří jsou za svou práci finančně oceněni, se pozná, že svou
práci odvádějí s mimořádným nasazením, proto za naklizenou obec, všechny zahradnické
a úklidové práce a stálý úsměv na tváři po celý rok srdečně děkujeme manželům Jiřině
a Josefovi Machatým.
Těšíme se spolu s Vámi na nové výzvy, které nám rok 2020 přinese. Budeme
pokračovat v projektu rekonstrukce obecního domu, vybudujeme zastřešenou pergolu
a také vjezdy k domkům v ulici na Rozhovice. Během prázdnin se vrhneme na nutné
renovace v naší mateřské školce (nové elektrorozvody, renovace sociálních zařízení, skladů
a kuchyně). Máme v plánu dále vylepšovat veřejná prostranství a vytvářet nová zákoutí pro
aktivní vyžití. Společně budeme tvořit výstavní expozici k zachycení historie naší obce.
Hodláme se vrhnout i na další „oříšky“ jako je například chodník a stezka pro pěší
směrem na Dubany a zpět, stezka z Čepí do Rozhovic a také zabojujeme Čepákům ve věci
„Rekultivace bývalého dobývacího prostoru v Čepí“ v průmyslové zóně.
I letos budeme rády, pokud se na nás budete s důvěrou obracet a pomůžete nám
budovat lepší podmínky pro spokojené soužití v naší obci. Přivítáme Vaše podněty i zpětnou
vazbu k naší práci!

S úctou
Lucie Pohorelcová
starostka
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Jaroslava Chocherčáková
místostarostka
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DĚNÍ V OBCI
OBECNÍ DŮM ČEPÍ

Zahrádku obecního domu Čepí jsme ve dnech 28. - 29. 3. 2019 vylepšili dalším chodníkem
ze stejného druhu kamene ruly béžové. Děkujeme za rychlou akci a profi práci Ladislavu
Klímovi, panu Josefu Machatému a za sponzorský dar za zemní práce minibagrem
firmě KASE-stav s. r. o.
Občané obce Čepí, kteří se účastnili První plesové zábavy, a sponzoři plesu přispěli na
pořízení branky a herního prvku na zahrádku obecní hospody. Děkujeme tímto i Lukáši
Pohankovi, panu Zamazalovi z Jeníkovic a Vítu Konečnému za dobrovolnou montáž. Branku
vyrobil pan Zdeněk Hlaváček z Duban. Zahrádková sezóna 2019 byla v Čepí zase o chlup
krásnější!
Zastupitelé obce odhlasovali opravu sálu. Již zimních měsících byla provedena výměna
žárovek za úsporné LEDky. Během července a srpna se v sále vymalovalo a byla provedena
oprava a broušení parket. Za bar bylo položeno linoleum pro snadnější údržbu během
provozu.
Než ustrojíme Obecní dům v Čepí, lidově řečeno hospodu, do nového kabátu, je třeba
podstoupit několik zásadních kroků, a to sanaci zdiva. V I. etapě jsme dali podříznout novější
nevyužívanou část budovy spolu s prostory budoucí kuchyně a skladů. Hned na jaře 2020
plánujeme sanovat "starou hospodu", ve které jsou téměř 1 m široké zdi. Dle doporučení
realizační firmy DEGOLA s. r .o., se kterou jsme byli mj. velice spokojeni, budeme muset
nechat zdivo řádně vyschnout min 3 - 4 roky. Proto jsme nechali otlouct vnitřní i vnější
omítky k lepšímu vysychání zdiva profíkům z firmy KASE-stav s. r. o.

8. ETAPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Od 12.9. 2019 svítí další tři větve veřejného osvětlení v naší obci. A to směrem na Rozhovice,
od požární nádrže ke skládce bioodpadu a v ulici k tenisovému kurtu. Realizační firmě ELPO
děkujeme za úžasnou spolupráci.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

21/2020

3

CHODNÍKY A SILNICE
Koncem června 2019 byly opraveny vjezdy před bytovkou č. p. 73 a Statkem 17. Akce byla
zrealizována díky žádosti z roku 2018 bývalé paní starostky MVDr. Dvořákové o dotaci
z programu obnovy venkova, jejímž poskytovatelem je Pardubický kraj. Masivní podklad a
zámková dlažba zajistí plynulý přechod po chodníku v celé své délce.
Chodník ve směru od hospody směrem dolů k domu č. 17 dostal později jednotný povrch.
Můžeme tak přejít od zastávek autobusu v kuse i na "vysokých podpatcích."
Před zimou 2019-2020 jsme stihli opravit hluboké výtluky na místních komunikacích u tří
bytovek a současně proběhlo i vyfrézování části zvlněné komunikace v kopečku směrem na
Dřenice.
DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY, Č. P. 106
Vzhledem k celoplošnému nedostatku bydlení pro seniory máme v Čepí 16 bytů celoročně
obsazeno. Se zastupiteli průběžně řešíme a vylepšujeme podmínky k bydlení našim
občanům, jak se dá. Např. výměna rozvodů kabelů a zásuvek pro signál DVBT2, výměna
čidel na odečet tepla, širokospektrální pohybová čidla na chodbách, úpravy instalatérskoelektrikářské apod.
Vážíme si občanů, kteří se aktivně zapojují do charitativních akcí a do společenského života
v rámci svých možností. Doufáme, že se nám bude spíše radostněji žít a že se se vzájemným
ohledem všech sousedů eliminují některé nešvary, které ze společného bydlení tu a tam
vzejdou.
Nakonec připomínáme, že v přízemí DCHB můžeme každé pondělí navštěvovat knihovnu
od 19 do 20 hodin, přes zimu i Kroužek čtení pro děti (18 -19 h) a každý pátek navštěvovat
kurz angličtiny pro pokročilé.
NOVĚ V ROCE 2019- NASVÍCENÍ PAMÁTEK
Zastupitelé obce Čepí se rozhodli nasvítit 2 významné památky - Kapli Marie Karmelské
a Památník padlých. Od dubna 2019 tedy svítíme. Za montáž patří poděkování Vladimíru
Kombercovi, Milanu Chocherčákovi, nejst. a Vítu Konečnému.
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HASIČI V ČEPÍ
Štěstím pro obec je aktivní spolek. V Čepí to jsou hasiči jak dobrovolní se základnou 52 členů,
tak i vyškolená osmičlenná zásahová jednotka (JSDH). Cvičí, pomáhají, likvidují pohromy,
učí a trénují mládež, spolupořádají společenské akce a reprezentují naši vísku. Jsme hrdí, že je u nás
máme! Fotogalerie www.cepi nebo FB SDH Čepí
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NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení občané a přátelé naší školky,
chtěla bych Vás všechny přivítat v roce 2020 a popřát Vám hodně zdraví, elánu a šťastně strávených
dní.
Loňský rok byl v MŠ ve znamení velkých změn. Paní ředitelka Lenka Tesařová i paní učitelka Iva
Kudrnová, které se roky hezky staraly o Vaše děti, odešly o prázdninách do zaslouženého důchodu.
Na jejich místo jsem nastoupila já, paní učitelka Andrea Stodolová a na zkrácený úvazek Alice
Kubínková.
S námi do školky přišly i některé nové věci. Od září jsme do pravidelných aktivit MŠ zařadili
Zpívánky, Metodu dobrého startu pro předškoláky, Dětskou jógu a Anglické chvilky pro nejmenší.
Školku jsme zapojili do projektu Celé Česko čte dětem.
Během podzimu jsme toho ve školce stihli poměrně dost. Na konci září nás čekala 28. 9. oslava 40let
školky, která se, dle nejen mého názoru, vydařila. Týden po oslavách děti z naší školky zazpívaly
novým občánkům Čepí.
Začátkem října jsme vyrazili na výlet za lesními skřítky do lesa na Podhůru. Další říjnovou aktivitou
bylo ukládání broučků spojené s opékáním špekáčků na novém ohništi, které pro nás připravili místní
hasiči. V listopadu jste nám pomohli naplnit kontejner na papír. Z výtěžku za sběr jsme dětem
pořídili nové koloběžky a balanční náčiní.
Před Vánoci jsme se vypravili za Kouzelnou rybkou k Dubanskému rybníku, nasáli jsme vánoční
atmosféru na výstavě v Pardubickém Mazhausu a společně s rodiči jsme si zazpívali koledy a
následně vyrobili vánoční dekorace na tvořivé dílničce. Koledami jsme potěšili i seniory v domě
s chráněným bydlením.
Do školky za námi během podzimu přijela třikrát pohádka, která měla pokaždé u dětí velký úspěch.
Od konce listopadu jsme začali jezdit do Pardubic na plavání a také využívat obecní sál k cvičení a
pohybovým hrám.
V letošním roce plánujeme pro děti řadu aktivit. Zmíním jich jen pár, např. lyžařský kurz pro
přihlášené děti, ukázku dravců, výlet do Lumpária, návštěvu Babiččina dvorečku, divadelní
představení, školu v přírodě, celodenní výlet, zahradní slavnost na konec školního roku a jiné.
Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za účast a podporu Školkového plesu, který se uskutečnil
8.2.2020 v obecním sále a čepským hasičům za celoroční výpomoc! Bc. Soňa Kopecká, ředitelka MŠ
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NOVÁ BRÁNA
V září 2019 jsme nechali vyrobit jednoduchou bezpečnostní bránu do areálu školky.
Se vzdušnou formou si "pohrál" pan Zdeněk Hlaváček z Duban, jemuž děkujeme za rychlé
vyřízení zakázky a realizaci další oprav.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY

21/2020

8

PODPORA CHARITATIVNÍ AKCE Z ČEPÍ
Organizátoři Nadačního fondu šance onkoláčkům děkují občanům obce Čepí, kteří tuto akci
podpořili: andělé – firma ErgoPlan s. r.o., paní Edita Pekárková, zdobené perníčky a linecké
cukroví – Mgr. Jaroslava Chocherčáková, místostarostka obce, háčkované chobotničky – Marie
Stará, Marie Žídková, ponožky a čepice – Vlasta Skalická a Marie Žemličková, vánoční trpaslíčci
od Kateřiny Vohralíkové.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2020
Zastupitelstvo obce Čepí nenavyšovalo poplatek za svoz popelnic. Roční 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 administrativní pracovnice obecního
úřadu paní Kateřina Herzánová.

TŘI HNÍZDA NA DALŠÍ TŘÍDĚNÍ
Začátkem roku 2020 v Čepí - vznikla 3 hnízda pro možnost další separace - u požární nádrže (plast,
papír), u 3 bytovek / požární zbrojnice (plast, papír) a na parkovišti za obecním domem (tuky-oleje,
oděvy, plast, papír, sklo).
Na kontejnery na sklo, které budou i u požární nádrže a u 3 bytovek, čekáme od EKO-KOMu.
Čím více v Čepí třídíme, tím větší je pravděpodobnost, že nebudeme navyšovat poplatek za svoz
komunálního odpadu. Děkujeme, že vzorně třídíte!
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STEZKA PRO PĚŠÍ OD DUBANSKÉHO RYBNÍKA DO ČEPÍ

Podporujeme myšlenku vedení obce Dubany, nyní
již téměř dokončené dílo, v pokračování stezky za
rybníkem v Dubanech podél potoka do Čepí. Stezka
vyústí pod vedením vysokého napětí novou lávkou,
kterou uhradí Obec Čepí. Pokračovat budete moci
stezičkou podél plotu až do ulice za obecním
úřadem. Děkujeme za vstřícnost občanům z Čepí,
na jejichž pozemcích se můžeme pohybovat
a prosíme všechny výletníky, aby udržovali pořádek
během vycházek a také pejskaře, aby vodili pejsky
na vodítkách a uklízeli po nich exkrementy.

SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2019
PARÁDNÍ TURNAJ V ČEPÍ - 13. ROČNÍK MEMORIÁLU VÁCLAVA KAVÁLKA ÚNOR
Tradičního turnaje ve stolním tenise se účastnilo 27 hráčů + 3 ženy z pardubického a
královéhradeckého kraje + Kraje Vysočina. Výsledky: 1.misto Jiří Čížek, 2.Milan Kubica, 3.Domimik
Ulrich. Nejlepší čepskou kuchařku 2019 jednohlasně vyhrála Marie Chocherčaková za opakovaně
vynikající kynuté buchty!

KARNEVAL BŘEZEN 2019
V čase masopustních veselic jsme si i u nás v Čepí užili
báječný dětský karneval!
Děti si užily pestrý program plný tance, her, soutěží.
Tradiční malování na obličej zajistila teta Růža.
Všechny krásné masky byly na závěr odměněny!
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OBECNÍ PLESOVÁ ZÁBAVA BŘEZEN 2019
Obec Čepí pořádala První plesovou zábavu s kapelou SMART band. Plný sál, příjemná hudba a
obsluha u baru, kýta na grilu, bohatá a vtipná Malá hra o ceny a Velká hra o ceny – to vše přispělo k
hezké atmosféře celého večera. Za finanční a věcné dary patří poděkování sponzorům - BAUSET CZ,
PROFI kompresory, POHORELEC, PROMORAIN, Michalu Tatíčkovi, partě - Pohankovi, Kondrasovi,
Strachanovi, Anet Daníčková, Vlastě Linhartové, paní starostce za dršťkovou a paní místostarostce
za perníkovou chalupu. Výtěžek z Velké hry o ceny ve výši 4 340,-- přispěl spolu s finančními dary od
sponzorů k zadání výroby branky a výběr herního prvku do zahrádky hospody.

.

UKLIĎME ČESKO DUBEN
Obec Čepí pořádala v sobotu 6. dubna 2019 první ročník akce Ukliďme Česko, ukliďme naše Čepí.
Prožili jsme krásnou jarní sobotu, přiložili ruku k dílu. Odpad jsme nestačili odvážet. Nalezli jsme
ledacos... nestačili jsme žasnout, někdy jsme byli pobavení, někdy smutní..
Z Čepí a blízkého okolí jsme odvezli 265 kg směsného odpadu a 8 pneumatik. Výsledek byl však
radostný, krásnější Čepíčko!
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VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA DUBEN 2019
V dubnu se uskutečnila i vydařená velikonoční dílnička plná inspirace i pro domácí tvoření.
Děti si mohly vyrobit nápadité velikonoční dekorace a patřičně jarně se naladit!

HASIČSKÉ ZÁVODY DUBEN 2019
Sbor dobrovolných hasičů Čepí ve spolupráci s Obcí Čepí uspořádal 27. 4. 2019 závody v požárním
útoku – Čepský tunel 12. ročník a 1. ročník Memoriálu Františka Čížka.
Dosáhli jsme krásných výsledků: Ženy Čepí-YES! 1.místo tunel, 1 místo memoriál, Muži Čepí obsadili
5.místo tunel a 5. místo memoriál, st. žáci 2. místo tunel, 3. memoriál, ml. žáci 3. místo tunel,
1. memoriál.
I přes chladné počasí si zaútočilo 15 týmů z Čepí, Klešic, Jezbořic, Duban, Třebosic a Starého
Mateřova. Závodníci vyvázli bez jediného zranění. Poděkování patřilo DJ´s HájFájf za ozvučení akce,
Michalu Tatíčkovi za zajištění občerstvení a všem hasičům za úklid po akci.
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ČARODĚJNICE 2019

Čarodějky odletěly v dubnu 2019 i z Čepí a bylo to prima! Nachystán byl bohatý program
pro děti. Nechybělo tradiční vyhodnocení nejkrásnější čarodějnice. Poděkování za
organizaci patřilo JSDH a SDH Čepí za zabezpečení akce, Jarušce, Růže, Marušce, Vlastičce
za soutěže, malování a výdej buřtíků a DJ' s Háj Fajf za hudební produkci. A také mladým
hasičům, spoluorganizátorům a občanům, kteří přinesli suché dřevo na opékání.

DEN MATEK S HARMONIKOU - KVĚTEN 2019
Pánové muzikanti nám na oslavu hráli k poslechu a i k tanci. Na buben hrál místní občan pan
Vladimír Ryba, který letos oslavil nádherné životní jubileum a na harmoniku pan Moravec. Jistě se
nenalezl nikdo, komu by se netrefili do noty. Dokonce padl názor, že by se něco podobného mělo
odehrávat častěji a prý by to moc pomáhalo při procvičování paměti - vzpomínání na jednotlivé sloky
a skupinový zpěv.
Akcí kolovaly fotografie, při kterých jsme hezky zavzpomínali. O nápoje a večeři se postaral pan
hostinský Michal Tatíček, o svatební koláčky Marušky Stará a Žídková, o jednohubky paní Kloučková
a Schvachová, o hořické trubičky paní Festová a o další cukroví obec Čepí. Všichni dostali krásnou
kytičku na rozloučenou a slíbili jsme si, že se opět brzy setkáme.
Ke Dni matek jsme zahráli písničky do obecního rozhlasu a Deniska Motýlová s Ninuškou
Pohankovou zarecitovaly básničky všem maminkám.
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VÝLET DO MÁJOVÉ PRAHY KVĚTEN 2019
Obec Čepí uspořádala zájezd autobusem do májové Prahy v sobotu 25. května 2019. Nejprve nás
čekala exkurze Národního divadla s poutavým výkladem. Poté jsme se rozešli po vlastních osách
většinou na Karlův most, Staroměstské náměstí nebo Václavák. Odpoledne jsme vypluli lodí Labe z
Čechova nábřeží po řece Vltavě. Ač neplánovaně, dětem udělala na závěr zájezdu radost i návštěva
McDonaldu na dálnici.

DĚTSKÝ DEN A ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU ČERVEN 2019
Akce „Dětský den a rozloučení se školou se sousedy v Jezbořicích“ se vydařila. Krásné soutěže
a atrakce, lákavé odměny, počasí akorát, chutné občerstvení (zmrzka, trdelník, párek v rohlíku,
pizza). Děti i dospěláci si odpoledne náležitě užili.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří podpořili pořadatelství naší obce. Děkujeme Jezbořicím
za příjemnou spolupráci. Děkujeme panu Kamilu Hozákovi z Čepí za krásnou šermířskou atrakci
a také za sponzorský dar - skákací hrady firmě HOP HRADY z Chrudimi.
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POSVÍCENÍ V ČEPÍ 2019
K oslavám posvícení u nás v Čepí patří tradičně Posvícenský nohejbalový turnaj 2019 v Čepí, který
pořádá parta nadšenců každý rok na hřišti u požární nádrže. Letos se sešlo 12 týmů, plno domácích a
také přespolních hráčů, kteří opakovaně do Čepí rádi jezdí. Slunečné počasí podpořilo dobrou
atmosféru. Vítězství patřilo stejně jako v předcházejícím roce týmu Laguna.
Turnaj vyvrcholil posvícenskou zábavou, grilováním kýt.
V neděli pak mší u kapličky a v pondělí mariášovým turnajem pro zvané.

TENISOVÝ SRANDAMAČ ZÁŘÍ 2019
Tenisový srandamač ve 4hrách O pohár Obce Čepí 2019 proběhl v září. I přes hrátky počasí, ráno +2
°C, odpoledne + 28 °C se v sobotu 21. září sešlo sedm dvojic. Skvělá nálada, legrace, fair play a
výborná kuchyně Restaurace pod Terasou.
Výsledky: 1. Jiří Čížek+Martin Krpata,
2. Václav Pech + Aleš Pech,
3. Jakub Račák + Tomáš Kadlec,
4. Lubomír Kadlec + Martin Veleba,
5. Jana a Vojta Jelínkovi,
6. Tomáš Mižu Vymetal + Vratislav
Syrový,
7. Vít Konečný + Lucie Marie
Pohorelcová.
Těšíme
na
lepší
výkony,
v Čepí máme tenisové talenty!!!
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OSLAVY 40 LET MATEŘSKÉ ŠKOLY ČEPÍ
Na počest významného výročí 40 let od otevření Mateřské školy v Čepí naplánovala Obec Čepí
a vedení mateřské školky oslavu na svatováclavskou sobotu 28. 9. 2019 v areálu školky. Za
doprovodu rozhlasové produkce, hasičské retro Tatry a výjezdového Iveca, byl program zahájen ve
14 hodin průvodem od školky ke Kapli Sv. Marie Karmelské, kde byly zapáleny svíčky a rozdány
tématické perníčky, které připravila paní místostarostka.
Po příchodu do školky se účastníci shromáždili kolem červenolistého javoru, který byl zasazen a
bude navždy toto významné výročí připomínat. Významnost akce podpořili i významní hosté jako
např. Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu České republiky, starostka obce Dubany paní
Iva Kučerová, starostka obce Barchov paní Bc. Iveta Krebsová a další významní bývalí zaměstnanci
mateřské školy.
Následoval pestrý program pro děti i dospělé - skákací hrady, vystoupení šermířů, balonková šou,
vystoupení kouzelníka, malování na obličej, tetování, výroba placek, focení s hasiči, prohlížení kronik
a interiéru školky, prodej drobné keramiky a hry na průlezkách. Barbora Syrová a Terka, vedoucí
mladých hasičů a strejdové hasiči připravili s dětmi akční ukázku požárního útoku. Slovem a písní
provázel pan Jaroslav Mach.
O občerstvení se postaral tým mateřské školy - malinovka, pivo, skvělé buchty, koláčky napekla paní
Marie Stará, Marie Žídková, paní Skalická a paní Kertésová, hořické trubičky přinesla paní Jindřiška
Festová.
Od 15 hodin se na zahrádce obecního domu grilovala kýta pod dohledem Martina Mráze.
Akce vyvrcholila taneční zábavou s kapelou smartBAND a zábavním programem v sále obecního
domu.
Významnou fyzickou pomoc s přípravou akce a po akci, stavba stanů, uspořádání sálu, se postarali:
Jan Pithart st., Jan Pithart ml., Richard Pithart, Vladimír Ryba, Ladislav Teplý, kolektiv hasičů,
hasiček a mládeže SDH Čepí.
Poděkování patří i SDH Jezbořice za zapůjčení retro Tatry.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019

První říjnovou neděli jsme v Čepí přivítali nové občánky - 2 děvčátka a 6 chlapců. Miminka,
rodiče a hosty přivítala paní starostka, paní místostarostka a paní zastupitelka Jindřiška
Festová. Paní ředitelka a paní učitelky z mateřské školy představily s dětmi dojemné
představení s hudebním doprovodem. Významnou událost završil zápis do pamětní knihy,
předání
pamětních
dárečků,
květina
pro
maminku
a
focení.
Nechť se našim novým občánků v našem Čepí krásně a šťastně žije!

DUŠIČKOVO-HALLOWEENSKÁ AKCE PRO DĚTI

Na Dušičky jsme si u nás v Čepí užili strašidelný podvečer. Vyrobili jsme si krásnou lucernu,
která nám pak svítila na stezce odvahy. Občerstvili jsme se strašidelnými zákusky, popili
kouzelný lektvar, ozdobili si perníček. Na start strašidelné stezky odvahy nás odvezl čarovný
povoz. Mezi setkání se strašidláky jsme v tmavém lese hledali šifry do tajného vzkazu. Velcí
i malí nebojsové si hezký podzimní podvečer moc užili.. A nejvíc naše strašidláááá.
Děkujeme našim hasičům jako hlavním organizátorům a i dalším pomocníkům, kteří se na
přípravě a realizaci podíleli!
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VZPOMÍNKA NA ADVENTNÍ AKCE 2019 V ČEPÍ
Poutavé předvánoční posezení pro naše občany s pásmem ze života Karla Gotta připravil
pan Mach, DOLLY BIKERS na sobotní odpoledne 30. 11. 2019. Za zajištění občerstvení
děkujeme paní Faktorové z pohostinství.
Na první adventní neděli přijel do Čepí Divadelní spolek ze Starého Mateřova s krásnou
zlidovělou pohádkou Princezna ze mlejna. Jsme rádi, že byl plný sál a dobrovolné vstupné
vynahradilo požadavek souboru hrát zdarma. Děkujeme paní Faktorové z hospůdky za
přípravu občerstvení pro celý soubor.
První adventní neděli jsme i letos v Čepí rozsvítili vánoční strom. Dlouho plánovaná akce s
podporou firmy PROFI kompresory, která obci Čepí darovala Kč 10 000,-- na nákup světýlek,
zajistila elektrorozvody a výpomoc s rozvěšením řetězů svými pracovníky, dopadla nad
očekávání dobře. Překvapením byl krásný betlém, který vyrobil Ing. Bedřich Foukal,
jednatel firmy. Do druhé adventní neděle by měl dokonce i zahrát, když se na betlém
přijdete podívat. Paní Foukalová roznášela domácí punč a svařené víno, manželé Veronika a
Jan Štrébely se postarali o výzdobu stromu a vily a přípravu svařené hrušky. Absolvent
Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené Pavel Diblík vystoupil s hudebním
vystoupením se zpěvem a klávesami.
Týden předem pomáhali naši hasiči s navěšením světelných řetězů a 1. 12. s vybudováním
zázemí a řízením dopravy během společenského setkání. Je dobře, že držíme takhle
pospolu.
Děti si u nás v Čepí užily v sobotu 7. 12. návštěvu Mikulášovy družiny. Většinou byly moc
hodné a ty, které měly nějaký ten vroubek, se vykoupily hezkou písničkou nebo básničkou.
Výhodou byl i fakt, že si čerti zapomněli vzít pytel, tudíž stav obyvatelstva v Čepí se nám k
dnešnímu dni nezměnil. Čekání na Mikuláše jsme si zkrátili báječným tvořením pod vedením
Veroniky a Jana Štrébeli.
Všem, kdo se na přípravě celé Mikulášské besídce podíleli (hlavně naši hasiči), velice
děkujeme!
Dospěláci si během večera užili Čertovskou diskošku s DJs Háj Fájf.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Charita Pardubice každoročně
pořádá Tříkrálovou sbírku.
Letos jsme v sobotu 11. 1.
vypravili
dvě
skupinky
K+M+B+2020. Děkujeme všem,
kteří dětem z Čepí otevřeli a
darovali
příspěvek
do
zapečetěné
pokladničky.
Občané obce přispěli celkovou
částkou Kč 6 366,--.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V OBCI ČEPÍ
 Joga – pondělky 18 – 19 h
 Obecní knihovna - pondělky 19 – 20 h
 Pinec děti – středy 18:15 – 19:30 h
 Šermíři – čtvrtky 19 – 20 h
 Angličtina – pátky 8 – 9 h
 Cvičení s p. Tycovou – pátky 9:30 – 10:30 h
 Hasičský kroužek – pátky 17 – 19 h
 Pinec dospělí – pátky 19 – 22 h
 Mariášníci – pátky od 19 h, neděle od 17 h
 Univerzita 3. Věku

PODPOŘÍME NOVÉ AKTIVITY
Máte-li zájem o vedení kroužku nebo pořádání společenské akce, neváhejte se přihlásit.
Rádi podpoříme!
Již teď se nabízí kurz Angličtiny pro začátečníky (s Mgr. Šafránkovou) a vzdělávání na Univerzitě
třetího věku.
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OBECNÍ KNIHOVNA

Vážení čtenáři, zvu Vás do naší Obecní knihovny, kde máme v současné době pestrý
výběr beletrie i naučné literatury pro každého. Do konce měsíce března mohou děti přijít
každé pondělí od 18:00 hodin na Čtení s dětmi, které je doprovázeno výtvarnou činností.
Srdečně zve knihovnice Jindřiška Festová
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

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Popelnice – ČTVRTKY ráno - sudé týdny

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V PYTLÍCH
Od ledna 2020 před svozem tříděného odpadu vážíme, sami evidujeme druhy
a hmotnost jednotlivých pytlů.
Pytle – PÁTKY dopoledne - sudé týdny

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 2020
Pátek

3. dubna

16 – 17:00 u požární zbrojnice

Pátek

18. září

16 – 17:00 u požární zbrojnice
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MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA – LINKA Č. 24
Dopravní obslužnost veřejnou dopravou je do Čepí čím dál tím lepší. Díky flexibilní reakci
Dopravního podniku města Pardubice jsme vloni rozšířili prázdninový spoj v 16:25 do Čepí,
od ledna 2020 zajíždí ranní posila nejen pro naše školáky v 6:56
a od 1. března bude celoročně do Čepí ze Starého Mateřova zajíždět odpolední spoj v 16:25.

Výše a níže - JŘ platné od 1. 1. 2020
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POJĎME SE POTKÁVAT V ROCE 2020
Název akce
Školkový ples
VČD – Božská sarah
Turnaj ve stolním tenise
Bruslení v aréně + hokejový mač
Hasičský ples
Budková slavnost – domov pro sýkorky
Ukliďme Česko
Koncert Pernštejnky v klubu ABC
Velikonoční zábava SATURNI
Velikonoční dílna pro děti
Dopravní den – čtyřkolky, formule
Pálení čarodějnic
Závody v požárním útoku
Svátek matek
Zájezd - Dětenice
Dětský den s jezbořáky
Tři veteráni na Kuňce
Kotlíkový guláš - soutěž
Posvícení – nohejbal, zábava
Posvícenská mše
Posvícenský mariášový turnaj
Tenisový turnaj - čtyřhry
Waldemar Matuška Revival
Vítání občánků
Podzimní tvořivá dílna a Dušičky
Vánoční naladění a rozsvěcení stromu
Mikulášská besídka - nadílka + dílna

Termín

Pořadatel

8. 2.
16. 2.
22. 2.
22. 2. (17:30 – 19:30)
14. 3.
21. 3.
4.4.
5. 4.
10. 4.
duben
17. 4. nebo 24. 4.
30.4.
2. 5.
10.5.
červen
červen
26. 6.
červenec/srpen
29. 8.
30. 8.
31. 8.
září
10. 10.
24. 10.
listopad
29.11.
5.12.

MŠ Čepí
Obec Čepí
SDH Čepí
Obec Čepí
SDH Čepí
Obec Čepí
Obec + SDH
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec + SDH Čepí
Obec Čepí, MŠ Čepí
Obec + SDH Čepí
SDH Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Čepští mariášníci
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec Čepí
Obec + SDH Čepí
Obec + SDH Čepí
Obec + SDH Čepí

REZERVACE SÁLU, DOMKU U POŽÁRNÍ NÁDRŽE NEBO HŘIŠTĚ
Měsíční přehled rezervací v sále Obecního domu Čepí a hřiště u požární nádrže naleznete
na HOME page www.cepi.cz hned pod fotografií kapličky.
Také si můžete stáhnout a vyplnit Žádost o pronájem obecních prostor.
Více na https://www.cepi.cz/sal-a-sportoviste
Rezervace posílejte na starosta@cepi.cz nebo si přímo zamluvte termín s paní starostkou.
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Z FOTOGALERIE
Fotografie vkládáme na internetové stránky obce www.cepi.cz,
také na stránky Facebooku – skupina Obec Čepí
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REDAKČNÍ RADA
V barvě si obecní noviny můžete prohlédnout na www.cepi.cz – záložka Obecní noviny.
Vaše příspěvky zasílejte na redakce@cepi.cz. Šéfredaktorka: Bc. Lucie Pohorelcová, redaktoři - Mgr. Jaroslava
Chocherčáková, Bc. Růžena Placková, Ing. Leoš Jelínek.
Další redaktoři jsou vítáni!!!
Vydává: Obec Čepí, 533 32 Čepí 79. Reg. č. MK ČR E 11518
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