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Redakční úvodník
Tak zase přichází konec dalšího roku.
Bláto, mrazivá rána, cesty do zaměstnání ještě za tmy a
návraty domů podvečer, náledí, nárůst bouraček na
silnicích.
Ale také občas pohled do krajiny zapadlé bělostným
sněhem, přikrývajícím špínu a šedivou jednotvárnost
života, nebo ta nádherná romantika Vánoc, nutící nás už
z tradice k tomu, abychom se snažili být lepší a
vstřícnější k svým bližním alespoň v těch drobných
okamžicích, kdy světlo hořících svíček na vánočních
stromcích nahradí na chvíli tvrdé studené světlo
elektrických žárovek, zajiskří v očích malých dětí a
promění naše domovy na chvilku v magické jeskyně,
v nichž se může stát cokoli. I zázrak.
Že už dávno nevěříte na zázraky?
Možná je to tak trošku chyba. Necháváme se ovlivnit
racionálním světem kolem nás, a přestáváme věřit, že
nějaké zázraky vůbec mohou existovat.
Ale dokonce ani vzato čistě racionálně, to není nikdy tak
úplně pravda. Pravděpodobnost jevu, kterému bychom
mohli říci „zázrak“ je sice statisticky mizivá, ale kupodivu
všechny matematicko-statistické teorie se vzácně shodují
v tom, že možnost takového jevu nikdy úplně vyloučena
není.
Takže, proč to nezkusit? Krátký vánoční návrat do
magických krajin dětství Vám neuškodí, a možná dojde i
k tomu, že svět kolem nás, unavený stále se opakující
realitou, Vám předvede něco magicky zázračného.
redakce
Místní komunikace za obecním úřadem
Obec dokončila poslední investici související s přípravou
deseti stavebních parcel v lokalitě za obecním úřadem.
Po předchozím uložení nových rozvodů dešťové a
splaškové kanalizace, vody, plynu a elektřiny byla
postavena místní komunikace. Realizaci komunikace
provedla ve výborné kvalitě firma BAUSET CZ a.s.
během letních prázdnin na základě projektové
dokumentace a vydaného stavebního povolení.
Investice byla uhrazena z úvěru, který si obec vyřídila u
České spořitelny v Chrudimi. Úvěr bude následně
splacen z příjmů za prodané stavební parcely.
Silnice za obecním úřadem má charakter zklidněné
komunikace – obytné zóny. V současné době má již i své
nové veřejné osvětlení a do konce roku přibude ještě
dopravní značení (obytná zóna, konec obytné zóny).
Nedílnou součástí komunikace bylo i vybudování
odstavné plochy pro osobní automobily a terénní úpravy
včetně nezbytného úklidu odpadu před stodolou pana
Pleskota. Uvedený prostor totiž neoprávněně užíval
několik let pan Račák ke svému účelu jako skládku

vychází měsíčně

zdarma

stavebního materiálu (dlažebních kostek, apod.) a
palivového dříví. „Černá skládka“ byla zlikvidována a na
jejím místě jsou plánovány i sadové úpravy včetně
výsadby vzrostlé zeleně, což v naší obci zvlášť citelně
chybí.
Záměr zastupitelstva obce přivést do obce nové občany
se tak daří plnit. Na třech stavebních parcelách již stojí
velice zajímavé nové rodinné domky, další výstavba bude
pokračovat na jaře příštího roku.
Miroslav Beránek
Mostek přes Dubanku
Všímaví občané si jistě všimli zahájení stavebních prací
na mostku přes Dubanku u kapličky. Ano, je tomu tak.
Konečně. Co tomu předcházelo? V pondělí 30. května
2005 v odpoledních hodinách došlo v obci Čepí k vylití
vod z koryta Dubanky. Povodňový výbor vyhodnotil tento
stav jako II. stupeň povodňové aktivity, který se
v povodňovém plánu obce vyhlašuje v okamžiku, jestliže
se z jakýchkoliv důvodů začíná vylévat voda z Dubanky
z jejich břehů do nejbližšího okolí, nebo když odtékající
srážkové vody začínají zaplavovat veřejná prostranství a
pozemky v těsném sousedství obytných budov a jiných
objektů.
Na základě vyhodnocení dotčenými orgány státní správy
(odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic,
Zemědělská vodohospodářská správa Pardubice, odbor
životního prostředí Krajského úřadu v Pardubicích) a na
základě neustálých připomínek a stížností obyvatel
sousední
nemovitosti
(rodina
Boušových)
bylo
rozhodnuto o demolici mostku u kapličky. Místo něj
zajistila a osadila firma MPS Mostní a pozemní stavby
provizorní přemostění a obec požádala Pardubický kraj o
mimořádnou dotaci na výstavbu nového mostku.
Žádosti o dotaci bylo vyhověno až na podzim roku 2006,
těsně před volbami do zastupitelstva obce, kdy byla
s krajem podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši
800.000 Kč. Podle smlouvy měl být mostek postaven do
konce června 2007.
Vypsání výběrového řízení na zhotovitele bylo připraveno
na program druhého jednání nově zvoleného
zastupitelstva v listopadu 2006. Zhotovitel měl být vybrán
do konce roku, stavba mostku do konce dubna 2007.
Tento scénář měl „srazit“ konečnou cenu na minimum,
neboť práce přes zimu je pro stavební firmy „jako
šafránu“ a ceny proto bývají vždy nižší než ve stavební
sezóně (v létě).
K tomu však již bohužel odstoupením tří členek
zastupitelstva po týdenním účinkování nedošlo a celá
záležitost musela být odložena „k ledu“. Zbylí členové

zastupitelstva totiž nemohli výběrové řízení uskutečnit,
neboť k němu neměli mandát.
Problematika mostku byla obnovena okamžitě po nových
volbách v dubnu 2007. Bylo vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele. Došlé cenové nabídky firem však byly natolik
vysoké, že zastupitelstvo soutěž zrušilo. Zároveň však
požádalo všechny účastníky výběrového řízení (stavební
firmy) o navržení takové technologie mostní konstrukce,
která by vedla ke snížení ceny.
Podmínky obce splnila firma místní firma MPS Mostní a
pozemní stavby s.r.o. Navrhla změnu projektu, která
konečnou cenu díla významnou měrou snížila. Obec s ní
proto na základě usnesení zastupitelstva podepsala
smlouvu o dílo. Dokončení stavby a předání do provozu
je podle podepsané smlouvy v květnu 2008. Tento termín
zdůvodnila firma tím, že není schopna dříve zajistit
konečnou dodávku asfaltového živičného krytu, což se při
pohledu na četné uzavírky silnic v rámci kraje nejeví jako
výmluva. I kdyby, tak nám stejně nic jiného nezbývá.
Pozorný čtenář se jistě zeptá, jak je to se závazkem obce
vůči kraji, co se týká dokončení stavby. Jen díky velké
vstřícnosti a pochopení nemusí obec dotaci vracet.
Závěr? Všechny problémy se snad podařilo vyřešit a
nový mostek bude na jaře stát. Stálo nás to však mnoho
času a peněz z obecní pokladny. Zbytečně.
Miroslav Beránek
Zasedání obecního zastupitelstva
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 8.11.2007 bylo
vedle jiného schváleno nesouhlasné stanovisko obce
s podnikatelským záměrem pod názvem „Recyklační
středisko stavebních odpadů – BAUSET CZ, a.s. Čepí.“
Více informací naleznete na www.cepi.cz.
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Upozornění
Všichni, kteří si potřebují nechat vyměnit občanský nebo
řidičský průkaz, si mohou vyzvednou potřebné tiskopisy
každou středu během úředních hodin na obecním úřadě.
Bohužel na našich autobusových zastávkách nalézáme
často nepořádek včetně cigaretových nedopalků, a proto
upozorňujeme na zákon č. 379/2005 Sb. § 8 :
„Zakazuje se kouřit na veřejných místech, kterými jsou
uzavřené prostory přístupné veřejnosti, prostředky
veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov
související s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky
a čekárny veřejné silniční a drážní a městské hromadné
dopravy.....“
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Poděkování
Mateřská škola Čepí děkuje všem maminkám, které
věnovaly svůj volný čas na zvelebení školky. Po výměně
starých oken novými plastovými nejen vymalovaly zdi, ale
i vyzdobily stěny veselými obrázky. Jejich přičiněním se
proměnila umývárna a záchodky pro děti v mořský ráj.
Dík patří i za natření garnýží po celé mateřské škole a
také příjezdové brány a branky.
Lenka Tesařová – ředitelka MŠ Čepí

Sběr starého papíru
Další poděkování patří všem, kteří nosí na obecní úřad
starý papír. Poslední sběr papíru přinesl částku
1.020,- Kč, která byla použita na úhradu mikulášské
nadílky pro děti. Sběr stále pokračuje a vydělané peníze
budou opět použity na akce pro děti. Děkujeme.
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Vánoce
"Říká se, že Vánoce jsou
původně
pohanské
svátky a církev si je
jenom přivlastnila. Co je
na tom pravdy?"
Toto tvrzení je opravdu
dost časté, vyskytovalo
se také ve většině
ateistických
příruček.
Důvod
je
celkem
pochopitelný. Tomu, kdo
nežije v křesťanské víře,
téměř nebo zcela uniká,
co vlastně
křesťané
o
Vánocích
slaví.
Stromeček, dávání dárků
o určitém datu, případně
speciální jídlo
(u nás
smažený
kapr)
jsou
prvky,
které
najdeme
i v pohanství. Jenže křesťan o Vánocích neslaví nic
z toho (i když si stromeček ozdobí, dárky rozdá a kapra
usmaží, případně se podívá, zda mu rozkvetla barborka),
ale slaví dar narození Ježíše, pravého člověka a pravého
Syna Božího, slaví tajemství vtělení. A to nemůže slavit
ani pohan, ani třeba Svědek Jehovův, protože takto
Ježíše Krista jedni ani druzí nechápou a nevyznávají.
Jak je určeno datum, kdy se vánoce slaví?
Jinou věcí je datum, kdy se vánoce slaví. Ač je Ježíš
historickou postavou, přesné datum jeho narození
nemůžeme zjistit. Nicméně Ježíšovo narození, čili
příchod Božího Syna na svět, se začalo slavit poměrně
brzy, v prvé čtvrtině 4. století o tom máme už bezpečné
zprávy. Na křesťanském východě se začalo s oslavou 6.
ledna. To bylo datum jednoho pohanského svátku v
Alexandrii: "Narození Božského eonu". Na křesťanském
západě (v Římě) se slavilo 25. prosince a to bylo zase
datum starého pohanského svátku "Narození věčného
slunce". Západ i východ se o tato data slavení navzájem
"obohatil", v západní (latinské) církvi se pak obsahem
svátku 25. prosince stalo výrazně slavení Ježíšova
vtělení a 6. ledna jeho zjevení se lidem (Epifanie).
Později po řadu století překryla tento obsah svátku úcta
ke svatým třem králům (počet tří byl odvozen od tří
královských darů, kteří mágové Ježíšovi přinesli).
Shrnuto: obsah Vánoc je křesťanský, datum bylo zřejmě
zvoleno jako "překrytí" pohanského svátku. Vánoční
zvyky mají původ pohanský i křesťanský a pro pochopení
křesťanského obsahu Vánoc nemají vcelku význam.
Smyl Vánoc je vyjádřen v evangeliích (část Bible) a v
liturgii (církevní obřady).
čerpáno z www.vira.cz (Aleš Opatrný)

Pozvánka na adventní koncert
Spolek žen Čepí, TJ Sokol Čepí a Sbor dobrovolných
hasičů Čepí si Vás dovolují pozvat na adventní koncert
ke kapličce ve čtvrtek 20. 12. 2007 od 17 hodin.
Přijďte si s námi společně zazpívat tradiční vánoční
koledy a příjemně se tak naladit na letošní svátky.
Lucie Pohorelcová
Soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Čepí - národní soutěž
Milé děti, dorostenci, pojďte se zapojit do soutěže
"Požární ochrana očima dětí 2008". Soutěž má 2
kategorie - literární (pro žáky 3. - 8 tříd) a výtvarnou
(kategorie předškoláci až studenti 4. ročníků středních
škol, děti a mládež s tělesnými vadami).
O b r á z k y , básničky,
eseje,
apod.
s
požární
tematikou zpracujte do 15. ledna 2008.
Podrobné
informace poskytne
Stáňa
Macichová
nebo Lucka Pohorelcová, SDH Čepí.
Naši obec v předchozích letech úspěšně reprezentoval
Jiřík Šelemba v kategorii M1 - děti mateřských škol.
Lucie Pohorelcová

Dětský koutek
1.12.2007
bylo
v Čepí
pohádkové
odpoledne. Od 15 h mohli malí i velcí diváci
vidět krásnou pohádku Ježibaby z Babína
v podání
divadelního
spolku
Jiří
z Poděbrad a potom přišel všem dětem
nadělit Mikuláš sladkou nadílku. Na pomoc
si přivedl krásného anděla a pozlobit děti
přišli dva čerti. Velké poděkování za pomoc
při přípravách patří paní Janě Přibylové,
která nejen že dětem upekla milé perníčky,
ale také ušila krásný kostým pro Mikuláše.

Více fotografií naleznete na www.cepi.cz pod odkazem
fotogalerie.
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Obecní knihovna
Víte, že v naší obecní knihovně naleznete nejen knihy,
ale také časopisy, které přináší řadu zajímavých nápadů,
rozhovorů a inspirací? Cena těchto časopisů není malá,
tak ušetřete a přijďte si zapůjčit Vlastu, Praktickou ženu
nebo časopisy o bydlení. V knihovně máme i starší
výtisky neboť nápady uvedené v těchto časopisech
nestárnou.
Eva Hlaváčková a Jindřiška Festová

Sokol
Jak zmiňuje např. i Pamětní kniha obce Čepí, jedním z
nejlépe fungujících spolků býval “Sokol”. Na tuto dobrou
tradici se budeme snažit navázat i dnes.
Tělovýchovná jednota Sokol Čepí se snaží nově
nastartovat svou činnost, proto se neváhejte zapojit.
Členský příspěvek činí 30 Kč pro dospělého a 20 Kč pro
dítě na rok.
Každý čtvrtek se scházíme s dětmi od 16 hod obvykle v
sále obecního domu. Náplní schůzek je cvičení a další
zábavné činnosti a hry. Děti nazvaly svůj oddíl “Tygři” a
přivítají mezi sebou i další kamarády. Spolu s Tygry se
schází i Klub maminek s malými dětmi.
V rámci Sokola je dále pořádáno “Cvičení s Naďou”,
které se koná taktéž ve čtvrtek v sále od 18:30 do 19:30.
V očekávání vánočního přejídacího maratonu si žádná
příslušnice ženského pohlaví jistě nenechá hodinku
aerobiku a posilování ujít.
Pro lepší informovanost bude v okně obecního domu
zřízena nástěnka, na které budou sdělovány aktuální
informace.
jch
Změny v sociální sféře
Všechny nás čeká v novém roce řada změn. Mimo
všudypřítomného zdražování je to i spousta novinek
např. v sociální oblasti, proto přinášíme stručný přehled
některých důležitých změn, které přinesl hlavně zákon o
stabilizaci veřejných rozpočtů.
Z
lednových
novinek
patrně
nejvíce
zaujme
vícerychlostní
struktura
pobírání
rodičovského
příspěvku.
Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po
dobu dvou, tří nebo čtyř let. Volbou doby čerpání si rodič
zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:
- rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité
pomoci v mateřství, nebo peněžité pomoci poskytované
mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč)
do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však
může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve
výši alespoň 380 Kč za kalendářní den;
- klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 Kč)
do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může
požádat pouze rodič, který má nárok na PPM.
- pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte
(nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč)
do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře
(3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte. V této době by již
měl mít každý, jehož se změny týkají, u sebe informativní
dopis s příslušnými formuláři.
Přídavek na dítě
Na tuto dávku máte nárok již po narození dítěte, ale jen
tehdy, pokud rozhodné příjmy rodiny nepřekračují
2,4násobek jejího životního minima.Do příjmů se přitom
započítává i rodičovský příspěvek
Jeho výše se řídí věkem dítěte: 0 až 6 let 500 Kč, 6 až 15
let 610 Kč, 15 až 26 let 700 Kč. Příjemcům, kteří budou
pobírat přídavek na dítě v prosinci 2007, bude výše
přídavku automaticky upravena, resp. při příjmu vyšším
než 2,4násobek životního minima rodiny výplata
zastavena.
Příspěvek na školní pomůcky je zrušen. Děti, které v
roce 2007 začaly plnit povinnou školní docházku a splnily
nárok na příspěvek na školní pomůcky, ale o tuto dávku
si nepožádaly, mohou o ni požádat do konce června
2008.

Výše porodného činí 13 000 Kč na každé narozené dítě.
Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši
5 000 Kč.
Nemocenské od 1.1.2008 náleží až od 4. kalendářního
dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény),
poskytuje se stejně jako dosud za kalendářní dny.
Také tentokrát se zvyšují všechny důchody z českého
důchodového pojištění, tedy starobní (všechny typy – tzv.
řádné i oba t y p y tzv. předčasných), plné invalidní,
částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí.
Základní výměra - zvýšení z 1 570 Kč na 1 700 Kč.
Procentní výměra - zvýšení o 3 %.
Více informací naleznete na www.mpsv.cz; www.ossz.cz
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Představujeme Vám ….
V této rubrice Obecních novin Vám chceme pravidelně
představovat lidi, kteří zde s námi žijí. Vaše sousedy,
občany obce Čepí.
Pan Radovan Hlaváček zajišťuje každý měsíc tisk
našich Obecních novin. Co nám o sobě prozradil?
Radovane, pracuješ u policie, jaká je náplň tvé
práce? A co ti tvé zaměstnání dává a co ti bere?
Pracuji jako expert v oblasti výpočetní techniky a
metrolog v laboratoři pracoviště počítačových expertiz,
Odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR
v Hradci Králové. Zkoumám data uložená v pamětech
počítačů a mobilních telefonů. Výsledkem mé práce je
znalecký posudek nebo odborné vyjádření sloužící jako
důkaz pro vyšetřování a usvědčení pachatelů závažných
trestných činů. Jako metrolog se starám o veškerá
měřidla a zařízení v našich laboratořích. Občas také
vyjíždím, jako policista na místa kde došlo závažným
trestným činům (vraždy, loupeže) a domovní prohlídky.
Jelikož pracuji s výpočetní technikou, která mě moc baví,
má práce je mým koníčkem. Méně atraktivní stránkou mé
práce jsou např. výjezdy k vraždám v předem neurčenou
dobu. Má práce mi častokrát bere můj volný čas a iluze o
lidské společnosti.
Jak trávíš svůj volný čas?
Mám poměrně málo volného času. Snažím se ho věnovat
rodině. Jinak se snažím trvale vzdělávat v oblasti
počítačů čtením odborné literatury a internetových zdrojů.
Zajímám se také o leteckou a automobilovou techniku a
elektroniku.
Tvá dcera Evička pěkně mluví. Je upovídaná po
tobě? Co by sis přál, aby po tobě ještě zdědila?
Já moc upovídaný nejsem. Každopádně Evičce se
pusinka nezastaví. Myslím, že je upovídaná po mamince.
Přál bych si, aby se dokázala o sebe postarat a nebyla
na nikom závislá, jako já a aby v životě dělala to co jí
bude bavit.
Kam by ses chtěl ve svém životě určitě podívat?
Mám rád přírodu. Rád bych se podíval v USA do Rocky
Mountains a do Norska.
Vím o tobě, že rád jíš. Které jídlo je tvé
nejoblíbenější?
Jako polévku zabíjačkovou, jako hlavní chod pečená
kachna na divoko, červené zelí, domácí chlupaté
knedlíky a pivo.

Máme tady za chvilku vánoční svátky prozradíš nám,
co by sis nejvíce přál? Ať jako dárek pod stromeček
tak i do nového roku 2008.
Abychom byli všichni šťastní a zdraví.
Děkuji za rozhovor
jch
K zamyšlení…
Kdysi dávno svolala zvířata sněm…
Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají
Vánoce?“
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají
krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím,
které mám tak ráda.“
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne
samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez
pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.“
Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích
musím mít obrovskou sladkou vánočku!“
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích
nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má
všechno jen třpytit.“
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi
teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova:
„Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější
Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to
vůbec lidé?“
Čerpáno z Vánoční příběhy pro potěchu duše, Ferrero
nakladatelství PORTÁL,2003.
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