ČEPSKÉ
obecní noviny

informační občasník obce Čepí
Vážení spoluobčané,
i když máme už březen a
jaro přede dveřmi, zdravíme Vás všechny novým
výtiskem obecních novin
a přejeme PEVNÉ ZDRAVÍ, LÁSKU NEJBLIŽŠÍCH
A PEVNÉ NERVY!
Při čtení loňského úvodníku
jsme se asi nikdo nenadál,
čeho se dočkáme - nouzový stav, roušky, omezení pohybu a nakupování,
on-line výuka i s našimi
dětmi, rušení kulturních
akcí a zájmových činností,
zavření pohostinství apod.
Ale zvládáme to! Podle
statistik bylo vloni v Čepí
minimum nakažených COVID-19. Věříme, že to bylo
a je díky společné sounáležitosti, vzájemné podpoře
a naději v podobě prvních
textilních roušek, nabízené
hmotné pomoci ať už místních firem, tak od občanů samotných. Tímto Vám
všem děkujeme za morální
podporu!
Velké
poděkování
patří
našim hasičům. Profíkům
z osmičlenné Jednotky sboru dobrovolných hasičů,
tak i všem 53 „dobrákům“,
kteří ochotně pomáhali při
rozvozech ochranných pro-

středků po regionu, byli připraveni 24 hodin denně na
výjezd, ale také významně
pomohli při nočním rozvodnění Podolského potoku
v obcích Barchov a Jezbořice. Hasiči pomáhali s odklízením spadaných stromů
a větví po vichřicích, při
většině kulturních akcí v
Čepí a také se stěhováním
školky. Malou odměnou pro
ně byly pořízené radiostanice s podílem dotace Pardubického kraje. Hasiči, jsme
rádi, že Vás tady máme!
Abychom zahnali chmurné
myšlenky, vrhli jsme se do
práce! V mateřské škole od
jara 2020 bují vrbové stavby, dokončila se tak obávaná sanace zdiva našeho
obecního domu, proběhla
rekonstrukce výčepu, na
sezónu jsme stihli zadat
novou pergolu na zahrádku
u hospůdky. Se stoupajícím adrenalinem z rychlosti
oprav jsme zrekonstruovali i domek u požární nádrže. Začátkem léta bylo
vybudováno šest vjezdů
ze zámkové dlažby v ulici směrem na Rozhovice.
Přes prázdniny se podařilo
zrekonstruovat interiér mateřské školy tak, aby děti
1. září řádně nastoupily. OceČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 22/2021
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ňujeme rychlé zpracování
projektu na rekonstrukci
MŠ Ing. Radku Čapskému,
realizaci rekonstrukce firmě
INSTAV Hlinsko, za odbornou asistenci Ing. Leoši
Jelínkovi, zastupiteli obce
a za nasazení paní ředitelky, učitelek, personálu MŠ
Čepí a aktivním rodičům,
kteří si „mákli“ při stěhování.
Za vytrvalost a pomoc s pracemi prováděnými v obecním domě a stálý úsměv
při čepování piva děkujeme
paní Mirce Faktorové!
On-line pokračovalo i vzdělávání - Univerzita třetího
věku a kurz angličtiny. Děkujeme paní Růženě Placková za výdrž, roznášení
a sběr učiva a za pozitivní
podporu všech studentů!
Také se podařilo podniknout
několik kulturních akcí –
Tříkrálová sbírka, turnaj ve
stolním tenisu, prvomájový
výlov požární nádrže, oslava Dne matek, první ročník
Čepského guláše, družební
návštěva ze slovenského
Kokšov-Bakša,
posvícenský nohejbalový turnaj se
zábavou, Mariášový turnaj
pro zvané, mše u kapličky,

účast na Hrách bez hranic,
Květinkový den, tenisový
srandamač, rozvěšení budek pro sýkorky a virtuální tvorba velikonočních
zápichů, gratulace našim
jubilantům, rozsvícení vánočního stromu, spuštění hrajícího betlému před
firmou PROFI kompresory
a předání vánočního dárku do každé domácnosti.

starosti s koronavirem,
vrátíme se do normálu.
Budeme moci dále cvičit v
sále, trénovat stolní i klasický tenis, nohejbal, rybařit, nacvičovat požární
útoky, pořádat všemožné
společenské akce a možná i rozjet kurz šermu pro
děti.

chceme dokončit rekonstrukci vnitřních prostor
a připravit objekt na jeho
nový kabát. Herními prvky, které jsou nyní ve
výrobě, a na které jsme
obdrželi dotaci ze Svazku
obcí za letištěm, chceme
zpestřit venkovní aktivity
pro malé i velké cvičence.

A co máme v plánu?

Historicky první čepská
svatba se odehrála před
Kaplí sv. Marie Karmelské během léta a svatebním veselím se potvrdila
funkčnost našeho sálu,
prostor obecního domu
a zahrádky.

Pilně pracujeme na formování výstavní expozice
k zachycení historie naší
obce. Jako na zavolanou nám přišel na pomoc
Ing. Josef Drábek, doc.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
a Ing. Bedřich Foukal, kteří poskytli koncem roku
kvalitní fotografie, mapy
a historické údaje. S bádáním nám pomáhá i Mgr.
Jan Václavík, starosta
obce Třebosice. Na svět
by měla expozice přijít na
jaře 2021. Výzva ke shromažďování artefaktů stále
platí – cihly, nářadí, cokoliv…

Od loňského roku se snažíme usměrnit záměr firmy BAUSET CZ, a. s.,
která má v plánu zavézt
bývalý dobývací prostor
Cihelny Čepí inertním materiálem. Děkujeme všem
občanům, kteří podpořili
petici.

Čistotě a údržbě obce se
zodpovědně věnují manželé Jiřina a Josef Machatí. Musíme vyzdvihnout
jejich pracovní elán, pečlivost, se kterou svoji práci dělají. Také děkujeme
paní Kňavové za celoroční květinovou nápaditou
výzdobu a dekorace na
oknech obecního úřadu
a obecního domu. Mnohým z nás se stala inspirací.
Oceňujeme
obětavost
a sociální výpomoc pracovnicím naší obce a obyvatelkám Domu s chráněnými byty (DCHB),
které ve svém volném čase,
o svátcích, po nocích neváhají pomoci druhým
– zaběhnout na nákup,
objednat sociální službu,
přinést oběd, zajet k lékaři nebo pro léky, zajistit opraváře, ale i potěšit
dobrým slovem!
Věříme, že až pominou

Připravujeme
realizaci Novostavby chodníku
z Čepí do Duban – prodloužení
chodníku
ze
zámkové dlažby až k polní
cestě vedoucí k Dubanskému rybníku.
Vloni se nám podařilo podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
Ministerstva pro místní
rozvoj na opravu povrchu
místní komunikace u požární nádrže. Doufejme,
že obstojíme mezi stovkami žadatelů z celé ČR.
Po dodatečné kolaudaci Obecního domu Čepí
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I přes omezení v setkávání se Vás žádáme, abyste
se nebáli ozvat a upozornit nás. Jsme připraveny s
Vámi v roušce podebatovat
minimálně každou středu
na Obecním úřadě Čepí
v době od 15:00 do 19:00,
po dohodě i v jiný den
a čas.
V neposlední řadě děkujeme kolegům zastupitelům, kteří nás v práci pro
obec podporují.
Pusťte se do práce, založte
si například nové záhony,
vysazujte bylinky za okny,
vysaďte si keře nebo nové
stromky. Za den se minimálně 3x usmějte. Zkrátka, hlavu vzhůru, mějte
se rádi a užívejte každého
krásného dne!
S úctou
Lucie Pohorelcová,
starostka
Jaroslava Chocherčáková,
místostarostka

DĚNÍ V OBCI
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Charita
Pardubice
každoročně pořádá Tříkrálovou sbírku.
V sobotu 11. 1. jsme vypravili
2 skupinky K+M+B 2020. Děkujeme všem, kteří dětem z Čepí
otevřeli a darovali příspěvek do
zapečetěné pokladničky. Občané
obce přispěli celkovou částkou
6 366 Kč.

MEMORIÁL VÁCLAVA
KAVÁLKA 2020
14. ročník, 37 hráčů z toho 2 ženy
výsledky: 1. Luboš Veselý, 2. Zbyněk
Drábek, 3. Dominik Ulrich
Dík firmě PACK-WAY www.packway.cz, Marii Chocherčákové, Věře Pavlové a L. Pohorelcové za buchty, Marii Staré za háčkované
tácky a partě hasičů za organizaci. Vynikající guláš uvařil pan Lukáš Pohanka a s
úsměvem servírovala paní Miroslava Faktorová.

POŽÁRNÍ OCHRANA
OČIMA DĚTÍ
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska vyhlásilo 46. ročník literárně - výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí
a mládeže 2020. Mateřská škola
Čepí se zapojila do soutěže krásnými obrázky.
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ROUŠKY OD ČEPÁKŮ PRO ČEPÁKY

Vedení obce Čepí si velice váží všech, kteří se
zapojili do šití ústenek
a roušek pro naše občany, pro svoje rodiny,
známé a přátele.
Od 18. 3. 2020 jsme distribuovali těm nejvíce
ohroženým vč. seniorů
od 93 let níže.
Za maximální nasazení
při šití roušek patří velké
poděkování Kamile Ve-

BUDKY PRO
SÝKORKY
Původně hromadná akce,
která měla přitáhnout
naše nejmenší k přírodě,
se podařila v jiné formě.
Zájemci si mohli vyzvednout budku na obecním
úřadě vč. info letáčku

selé, Kláře Nešetřilové,
Katce Plechačové, Daniele Kondrasové, Gabriele
Chocholoušové, Veronice Korbelové, Jaroslavě
Mrázové, Kateřině Vohralíkové, Zdeně Schvachové, Jiřině Kloučkové, rodině Vančurových, Lucii
Štěpánové, Viktorii Sydoruk,... Za materiál Petře
Černíkové, paní Jindřišce
Festové, Vlastě Novotné,
Marii Kertésové, paní Žemličkové, paní Kateřině

o sýkorkách koňadrách
a návodem, jak a kam
budku umístit atd. Všech
8 budek našlo své místo
po celé obci. Dva nové
domovy najdou sýkory
i v areálu Mateřské školy
Čepí.
Budky pro Čepí vyrobil
pan Petr Tesař z Duban
a za popisky děkujeme
Lukáši Pohankovi.
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 22/2021
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Teplé. Za pomůcku na šití
tkanic patří díky Janu Vymetalovi.
Děkujeme i místním firmám - JPD GROUP s. r. o.
a BOCO PARDUBICE machines s. r. o.
31. 3. 2020 jsme vyzvedli první příděl 200 ks jednorázových roušek a 50
litrů desinfekce od Magistrátu města Pardubice.

VRBOVÉ STAVBY V MŠ
Na zadní zahradě naší mateřské školy se
zazelenalo iglů a 5 metrový tunel z vrbového proutí. Realizace se uskutečnila 31.
3. 2020 za podpory obce Čepí. Zastupitelé obce děkují paní ředitelce za akční
nasazení v době nouzového stavu!

VELIKONOČNÍ VIRTUÁLNÍ DÍLNIČKA se v době
nouzového stavu rozjela v plném proudu. Děti měly za úkol vytvořit velikonoční kvítí z papíru a špejle, poslat
foto do redakce obecních novin. Odměnou pro děti byl čokoládový zajíček
v konvičce. Za instruktážní video a první
2 kvítky děkujeme Anetce Štrébely.
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JSDH ČEPÍ POMÁHÁ
V době jarního nouzového stavu se potvrdilo, jak důležitý je
integrovaný záchranný systém.
Složky hasičů, ať už profesionálů,
nebo dobrovolníků, jsou významnou sehranou posilou například
při třídění, rozvozu nebo naskladňování roušek a desinfekce.
JSDH Čepí drželo pravidelné služby, zejména noční o víkendech.
V pátek 3. 4. 2020 vyjeli hasiči
pomáhat s rozvozem materiálu.
Za plné nasazení jim patří velký
dík!

REKONSTRUKCE OBECNÍHO DOMU
Mimořádné události loňského jara nám sice zamezily ve vzájemném
potkávání, ale díky uzavření restaurací jsme
mohli v předstihu započít
s plánovanou rekonstrukcí Obecního domu Čepí.
S heslem „Vše zlé je k
něčemu dobré“ jsme poptali řemeslníky a firmy
s prosbou o dřívější termíny započetí všech akcí.
Od 18. 3. byla zahájena
oprava fasády na dvoře
zahrádky včetně montáže nového podbití podél sálu, které provedl
Ladislav Klíma, dále pak
umístění vizualizace budoucí image obecního
domu, a to sice Janem a
Richardem Pithartovými.

Od 2. 4. jsme se mohli
díky vstřícnosti firmy DEGOLA vrhnout na sanaci
zbývající části obecního
domu - „staré hospody“.
Velký dík patří i panu
Viktoru Kaňkovi za super
rychlé řešení hořáků se
sršící vodou nebo naopak
se stavem „bez vody“.
16. dubna začaly elektrikářské práce, demontoval se starý nábytek
ve výčepu, vytrhaly se
staré kabely a hned se
natahalo nové vedení
vč. wifi kabelu, zednické
práce, štukování. Za víkendovou akci děkujeme
Ladislavu Klímovi, Miroslavu Suchému a Lukáši
Horáčkovi.
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 22/2021
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V úterý 21. 4. nastoupil
pan malíř Vlastimil Šebek
a práci dokončil 24. 4.
12. 5. nastoupila firma
Podlahářství Soudek na
vystěrkování a nátěr podlahy v „jedničce“. Nový
okrový povrch nám interiér rozzáří a oteplí. Práce
trvaly 3 dny.
18. 5. nastoupila firma
pana Petra Nadrchala na
realizaci pergoly podél
sálu.
1. 6. byla provedena
montáž skládacích dveří
mezi „jedničku“ a „dvojku“ panem Bohuslavem
Kaválkem a Jakubem
Mrázem. Od soboty 6.
6. nastoupil pan Ondřej

Škopek s montáží nového barového nábytku.
3.7. dodal Ondřej Škopek
nové stoly do „jedničky“.
28. 7. instalace původního osvětlení pod pergolu
- Miroslav Suchý, Lukáš
Horáček.

S úklidem exteriéru nám,
jako vždy, pomáhali manželé Machatí. Pro rychlejší
postup prací nám poskytla součinnost i paní hostinská Mirka Faktorová,
která spolu s námi všemi
prožívá tento napínavý
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příběh proměny našeho ústředního kulturního
a společenského stánku,
který se stane, jak pevně
doufáme, v dalších letech
chloubou naší obce.

REKONTRUKCE DOMKU U NÁDRŽE
Abychom později nemuseli omezit provoz našich
společenských
prostor,
vrhli jsme se v dubnu do
rekonstrukce
interiéru
domku u požární nádrže.
23. 4. začalo vyklizení,
bourací práce, roztřídění
potřebného a nepotřeb-

ného materiálu, přípravy
na vybudování druhého
wc, modernizace barové
příčky, LED světel a světlého podhledu. Sehraná
trojice Ladislav Klíma,
Lukáš Horáček a Miroslav
Suchý udělali vše proto,
aby se Vám i na „koupa-

PRVOMÁJOVÝ VÝLOV
Na sváteční 1. máj 2020
zorganizovali naši rybáři
totální výlov požární nádrže v Čepí.
Důvodem jsou rozsáhlá
sucha, kdy od roku 2019
do nádrže nepřitéká voda
z potoku Dubanka. Hrozilo, že nám ryby, kterým
se mimochodem v čepské
nádrži velmi dařilo, pomalu vyhynou. Děkujeme tímto Petru Štěrbovi,
Michalu Brůnovi a Františku Brůnovi za naplánování tak náročné akce.
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 22/2021
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lišti“ v Čepí líbilo a aby se
naše tradiční posvícení
na konci prázdnin mohlo
pěkně oslavit! Instalatérské práce provedl Viktor Kaňka, zemní práce
pan Jiří Košťál. Truhlářské práce provedl Ondřej
Škopek.

LÁVKA PŘES DUBANKU
Sbližování s obcí Dubany
se stalo skutečností. 8.5.
2020 byla položena nová
lávka, tudíž můžete z Čepí
od pošty projít zadem
kolem potoku Dubanka
k Dubanskemu rybníku
a vydat se několika směry zpět do Čepí. Navíc

pan Komberec proklestil
cestu od nové lávky podél stromořadí, a tak si
snadno protáhnete okruh
krajem lesíku k Průmyslové zóně Čepí.
Zveme Vás na procházky a také žádáme o do-

držování zásad - pořádek, uklízení bobečků po
psech a klid v přírodě. Za
součinnost velmi děkujeme obci Dubany, Stanislavu Kučerovi, Vladimíru
Kombercovi, Jiřímu Košťálovi a firmě POHORELEC.

DEN MATEK
I v Čepí jsme oslavili Den matek v neděli 10. 5. 2020 s harmonikou v menší
skupině a s rozestupy na nádvoří před
Čepí 106. Před májovým deštíkem
nás schovaly stany JSDH Čepí. Kytička, chlebíček a sladký věneček podpořil dobrou náladu harmonikáře pana
Moravce ze Zdechovic.

VJEZDY V ULICI NA ROZHOVICE
Podle plánu byly 8. 6.
2020 zahájeny práce na
vybudování vjezdů k rodinným domům v Čepí
v ulici směrem na Roz-

hovice, jelikož se v loňském roce dotáhla další
etapa veřejného osvětlení. Dokončení prací asfaltováním proběhlo dne
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 22/2021
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22. 7. 2020. Realizace
se chopila firma Luděk
Rulík z Chrudimi.

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČEPÍ
Nejnáročnější akcí roku
2020 byla asi rekonstrukce Mateřské školy v Čepí,
která proběhla o prázdninách.
Rekonstrukce zahrnovala nové obklady, dlažbu,
sociální zařízení, rozvody
vody a kanalizace a komplet rozvody elektřiny.

Pro rekonstrukci byla vybrána firma INSTAV Hlinsko, a. s.
Děkujeme
za
úžasnou spolupráci paní ředitelce,
kolektivu
MŠ
a také aktivním rodičům,
kteří pomohli s vystěhováním a nastěhováním
prostor.
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10. 8. zahájeny úklidové
práce.
14. 8. dokončeny truhlářské práce a MŠ byla připravena k nastěhování.
1.9. zahájen denní provoz naší mateřinky.
14. 9. slavnostní odpoledne otevřených dveří
s atrakcemi a opékáním
buřtíků.

ČEPSKÝ GULÁŠ
V roce 2019 napadlo Lukáše Pohanku a Tomáše
Souška uspořádat soutěž
ve vaření kotlíkového guláše. Od ledna 2020 se nápad stával skutečností. Za
podpory obce Čepí, Sboru dobrovolných hasičů
Čepí i vlídných sponzorů
se první ročník uskutečnil
v sobotu 15. 8. 2020.
Přihlásilo se celkem 5
týmů - z Čepí, Jezbořic, Křižanovic, Starého
Mateřova a slovenského Kokšov Bakša. Vařit se začalo s mírným
skluzem po 9 hodině. Limit pro dokončení vaření ve 14:30 byl dodržen
a pak začala ochutnávka i pro ty, kteří si včas
zakoupili Guláš pasy. Pro
organizátory byla nadmíru potěšující účast široké veřejnosti, odhadem
200 - 250 osob. Bohužel
ne na všechny se v degustaci dostalo. Slibujeme,
že napřesrok bude vše
dokonalejší a děkujeme

všem, kteří svou účastí
akci podpořili a dali nám
pořádnou školu.
Děkujeme
sponzorům
a partnerům akce:
PROFI kompresory, Řeznictví Čejka, Obecní pohostinství Miroslava Faktorová, rodina Ing. Leoše
Jelínka, koření Kotany,
PROMORAIN - ráj deštníků, Pivní ochutnávka Dubany, Vinotéka Svítkov,
Restaurace Na Sklepích
Chrudim, JPD Group, POHORELEC, Autodoprava
Jiří Košťál, grafika Tomáš
Volmut, Obec Čepí, SDH
Čepí.
Ceny publika - každý, kdo
si včas zakoupil Guláš
pas, mohl hlasovat pro 1
nejlepší guláš. Ve volební
urně se sešlo nejvíce hlasů pro družstvo hasiček
z Čepí, které mimo jiné
několikrát guláš v kotlíku
trénovaly, další v pořadí
uspělo družstvo z Jezbořic, 3. Kokšov Bakša,
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4. Křižanovice, 5. Starý
Mateřov.
Cena „odporné poroty“:
1. Čepí, 2. Jezbořice, 3.
Kokšov Bakša, 4. Křižanovice, 5. Starý Mateřov.
Hlasováno bylo anonymně, porota nevěděla, čí
guláš ochutnává.
Nejlépe oblečený tým:
1. Starý Mateřov, 2. Jezbořice, 3. Kokšov Bakša,
4. Křižanovice, 5. Čepí.
Počasí podpořilo vážnost akce, vše se snědlo
a vypilo a snad i nevadilo, že se hrálo a pařilo do
ranních hodin. Netradiční vystoupení punkových
skupin VVU a Banda bylo
osvěžením po celém dni.
Zpestřením byl i doprovodný program - Skákací
hrady od Czech Marketing, šermířský koutek
s Kamilem Hozákem, Pivní ochutnávka, malování
na obličej.

DRUŽBA S KOKŠOV BAKŠA
Spontánním
spojením
česko-slovenského přátelství pokračovala i druhá návštěva zástupců
slovenské obce Kokšov
Bakša u nás v Čepí. Dá
se říci, že zkušební oťukávací návštěva v létě
v roce 2018 potvrdila, že
se lze snadno a srdečně přátelit napříč Evropskou unií. Hasičský sport
a parta vůbec spojuje lidi
na celém světě, pomáhají, trénují, umí se bavit
a vzájemně si pomáhat.
Letos nás zástupci obce a
DHZ Kokšov Bakša poctili
návštěvou ve dnech 14.
- 16. 8. 2020. V pátek
jsme je uvítali na členské

schůzi hasičů a zástupců
zastupitelstva obce Čepí
v sále obecního domu.
Bakšanske Parobci nám
zazpívali regionální písně, za doprovodu houslí, harmoniky a klarinetu
jsme si i společně zatancovali. Tradiční borovička
a česká slivovice nesměly
chybět.

Velice si považujeme našeho přátelského vztahu
a těšíme za rok na opětovanou návštěvu na Slovensku.

Podle plánu se naši bratři
zúčastnili prvního ročníku
gastronomické
soutěže
Čepský kotlíkový guláš
2020.
V neděli 16.8. navštívili
Východočeský letecký archiv v Čepí a byli pozváni
na rozlučkový oběd.

PODĚKOVÁNÍ OD HEJTMANA

Děkujeme za ocenění práce obecního úřadu a JSDH obce Čepí za pomoc při nouzovém stavu 2020 spojenou s epidemií koronaviru v ČR věnované hejtmanem
Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým.
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 22/2021
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HRY BEZ HRANIC
Pro Čepí to jsou jedničky, ale
skvělé 2.místo na HRÁCH bez
HRANIC ve Dřenicích 2020 z celkem 11 družstev obsadil tým ve
složení: Lenka Kadlecová, Týna
Kadlecová, Tomáš Kadlec, Lenka Pohanková, Lukáš Pohanka
a Tomáš Volmut. Děkujeme za
reprezentaci naší obce!

POSVÍCENSKÝ NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2020
I navzdory „podivnému“
roku jsme si mohli užít
tradiční posvícenský program.
A jak to dopadlo? 1. Tompa, 2. Čepáci, 3. Náplavy
z Ostřešan, 4. Jezbořice,
5. Klackobraní, 6. Veliňos, 7. Čížek, 8. DCA,
9. Pizděc, 10. ADHD,
11. Paranohec Dukla.

Poděkování patří organizačnímu týmu ve složení: Ríša Pithart, Honzík
Pithart, Vláďa Ryba, Petra Dachovská a Pavel Novotný.
Poděkování sponzorům:
Obec Čepí, Arnošt a Miroslava Pleskotovi, JPD
Group, HYBEŠ Auto, POHORELEC, BAUSET CZ,
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Jana a Karel Dvořákovi,
Karel a Helena Škopkovi,
František Brůna.
Posvícenský
mariášový
turnaj pro zvané proběhl
v pondělí 20. 8. 2020.
Posvícenská mše u Kaple
sv. Marie Karmelské byla
přeložena na svátek Marie, neděli 12. 9. 2020.

SVATBA Č. 1
Historicky
první
svatební obřad v Čepí se
uskutečnil 1. srpna 2020
na návsi u Kaple Sv. Marie Karmelské.
Šťastnými novomanžely
se stali Martina a Tomáš
Vymetalovi. Další oslavy
probíhaly v areálu Obecního domu Čepí.
Přejeme manželům mnoho štěstí a lásky a „DYCKY Čepí.“

KVĚTINKOVÝ DEN V ČEPÍ
Děkujeme všem Čepákům za podporu kampaně na boj proti rakovině!!!
Děkujeme našim mladým hasičům, kteří prodali všech 188 kytiček.
Občané obce Čepí podpořili kampaň částkou
Kč 4 967,--.

TENISOVÝ SRANDAMAČ

Tenisový srandamač se opravdu vydařil. Za pěkného počasí se
v sobotu 3. 10. hrálo a smálo od
rána nakonec ve 4hrách.
Děkujeme Restauraci pod Terasou za zapůjčení kurtu. Poháry
a ceny pořídila obec Čepí (finančně
se vrátilo ze startovného do obecní
kasy).
1. Vladislav Teplý a Tomáš Rajman, 2. Petr Pohanka a Martin Krpata, 3. Jana Jelínková a Vojtěch
Jelínek, 4. Leoš Jelínek a Lucie Pohorelcová.
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VÁNOČNÍ DÁREK DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI V ČEPÍ
Lámali jsme si hlavu, jak Vám popřát
hezké vánoční svátky a povinšovat
šťastný nový rok. PF jsme pojali jako
historický vhled a budoucí záměr opravy
obecní hospůdky. Nápadu s dárečky se
ujala paní místostarostka, která zajistila
ručně vyráběné vánoční sáčky, koupelovou sůl, ručně vyráběné svíčky, obec tak
podpořila práci lidí s hendikepem (škola
SVÍTÁNÍ a sociální podnik Lethó, o.p.s.).
Děti obdržely limitovanou edici víceúčelových nákrčníků se znakem obce a logem „DYCKY ČEPÍ“.
Děkuji kolegyni místostarostce za osobní roznášku do vašich schránek dne
23. 12. 2020.
Všem Vám děkujeme za milé zpětné
vazby.

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení občané a přátelé naší mateřské školky,
chtěly bychom Vás všechny přivítat v roce 2021
a popřát Vám hodně
zdraví a co nejvíce poklidných dní v novém
roce.
Loňský rok přinesl naší
MŠ mnoho změn. Nejzásadnější z nich byla
celková rekonstrukce budovy v letních měsících.
Při rekonstrukci byla vyměněna elektroinstalace
v celé školce, byly předělány dětské toalety
a umývárna, přestavbou
prošla ředitelna, provozní

zázemí dostalo nové podlahy, bylo přebudováno
sociální zařízení pro zaměstnance, celý interiér
byl nově vymalován veselými barvami.
Stejně jako jiné školky,
jsme v loňském roce byli
nuceni přerušit provoz od
16. 3. do 8. 5. z důvodu
preventivních
opatření
proti viru Covid-19. Tuto
dobu jsme využili k revitalizaci školní zahrady.
Proběhl nátěr dřevěných
herních prvků, altánu
a zábradlí. Bylo zasazeno
100 ks tújí okolo plotu.
Instalovali jsme pružiČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 22/2021
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nová houpadla, vyztužili
povrch pod zahradními
domečky. Do zadní části zahrady byly zasazeny
vrbové stavby, přibyly
zeleninové a bylinkové
záhony, byl připevněn
hmyzí hotel na pozorování broučků.
I přes loňská preventivní opatření, kvůli kterým jsme museli zrušit
spoustu akcí a výletů pro
děti, jsme stihli uskutečnit Školkový ples v Obecním sále, předplavecký
výcvik v pardubickém
aquacentru, lyžařský výcvik ve Skiareálu Hlinsko,

návštěvu Lumpária, tvoření v Dřevíčkové dílně aj.
V adventním čase jsme
vypravili za Kouzelnou
rybičkou k Dubanskému
rybníku. Do školky za
námi přijela zvířátka ze
Zvěřince na statku s vánočním betlémem a přišel se na nás podívat čert
s Mikulášem.
V měsících červen a červenec byl provoz mateřské školy z důvodů rekonstrukce MŠ přesunut
do prostor multifunkčního obecního sálu. Multifunkční sál kromě těchto
dvou měsíců využíváme
v průběhu celého roku ke
sportovním aktivitám vyžadujících větší prostor.
Pro letošní školní rok jsme
nás zapojili do projektu
„Se sokolem do života“,

který rozvíjí pohybové
dovednosti u předškolních dětí. Na konci června proběhlo na zahradě
MŠ loučení s předškoláky,
kterých odešlo v loňském
školním roce pět.
V září loňského roku proběhla v MŠ i jedna personální změna, do kolektivu
nastoupila paní učitelka
Lenka Tomková.
V letošním roce bychom
rádi zkvalitnili výuku v
naší školce využitím interaktivního panelu, který školka ke konci roku
zakoupila. V plánu jsou
další úpravy na školní zahradě (např. výměna písku v pískovišti, instalace přírodních zahradních
prvků aj.) a rádi bychom
vyměnili vjezdovou bránu do areálu.
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Ke zkvalitnění komunikace MŠ s rodiči ale i s
veřejností přispívá facebookový profil MŠ Čepí,
který jsme založili na jaře
loňského roku, během
uzavření školky. Snažíme
se přes něj informovat
veřejnost o současném
dění ve školce a o plánovaných akcích (např. sběr
papíru, zápis do MŠ aj.)
Závěrem bychom rádi
poděkovali paní starostce a celému zastupitelstvu obce za podporu při
modernizaci naší školky
a za skvělou spolupráci
v uplynulém roce.

Soňa Kopecká, ředitelka MŠ
Andrea Stodolová, učitelka

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V ČEPÍ
Víte, že v obci Čepí se realizuje v rámci vzdělávání
již od roku 2013 Virtuální univerzita třetího věku
pod Českou zemědělskou
univerzitou v Praze, Provozně ekonomickou fakultou? Na začátku bylo
šest studentů, v současné době jsou čtyři vytrvalí.
Do této formy se můžete
přihlásit také. Bližší údaje
naleznete na www.e-senior.cz, pokud váš zájem
bude skutečný, spojení na
kontaktní osobu pro bližší údaje získáte na obecním úřadě. Původním
záměrem bylo společně
se setkávat, diskutovat
o probíraných tématech
i o životě jako takovém.
Bohužel současná situace neumožňuje společné
sledování přednášek, a
tak se zatím vzděláváme
formou samostudia. Tak
jako tak se moc těšíme,
až bude možné se opět
setkávat a probírat společná témata.
V únoru 2021 poběží
nový kurz ve středisku
Čepí „Mistři evropského barokního malířství
17. století – LS 20/21“.

ce ještě navíc jeden souhrnný za celý semestr.
Vedoucí lektor doc. Mgr.
Martin Pavlíček, Ph.D.,
s ním jsme se postupně
setkávali ve všech oblastech týkajících se baroka.
Přednášky v jeho podání
jsou úžasné a i obrazová dokumentace je zpracována na vysoce odborné úrovni. To lze říci
i o předešlých tematických okruzích.

každý
sám.

Víte, že v obci Čepí probíhá kurz anglického studia, z počátečních devíti studentů jsme zbyly
čtyři studentky? Výuka
probíhala před coronavirovou krizí vždy v pátek od devíti hodin ráno
v obecní knihovně. Jednotícím faktorem je osoba
Mgr. Kateřiny Šafránkové, která svým úžasným přístupem k výuce,
a především ke studujícím, vytváří neopakovatelnou atmosféru v každé
hodině. V současné době
obdrží studující e-mailem domácí úkol, který si

Víte, že v obci Čepí probíhalo cvičení žen vždy v
pátek od půl desáté?

Semestr se skládá ze
šesti samostatných přednášek, po každé zpracuje student za sebe test
z dané přednášky a na
závěr po šesté přednášČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 22/2021
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zpracuje

doma

Velký dík patří obci
Čepí, která umožňuje
tyto formy studia, a to
jak po finanční stránce,
tak i propůjčením prostor
ke studiu (obecní knihovna), neméně důležitá je
i slovní podpora, případné namnožení studijních
textů a jiné drobné podporné úkony, bez kterých
bychom se špatně obešli.

Všem nám i rodinným
příslušníkům a přátelům
přejeme hodně zdraví,
pohody a osobního štěstí. A aby brzo došlo k
rozvolnění a my bychom
se všichni mohli ve zdraví
a bez stresu vzájemně
potkávat a radovat ze
svobody pohybu, setkávání a přátelského povídání.
Bc. Růžena Placková,
koordinátorka U3V

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2021
Zastupitelstvo obce Čepí schválilo obecně závaznou vyhlášku o svozu
komunálního odpadu a nenavyšovalo poplatek (Kč 450,-- / 1 poplatníka)
na rok 2021. Občané, kteří třídí do pytlů, mohou uplatnit slevu za třídění
do maximální výše Kč 250,--.
Novinkou je, že poslanecká sněmovna v prosinci
2020 schválila zákon č.
541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od
1.1.2021 a všichni jsou
povinni se tímto řídit.
Implementace této novely má mimo jiné zásadní
dopad na způsob nakládání s odpady a s tím
i zvýšené finanční náklady. Zejména je nutné
sledovat, a co nejpřesněji vykazovat produkci
komunálních odpadů z
jednotlivých obcí, jelikož
produkce
komunálních
odpadů přímo ovlivňuje
finanční dopad na obec.
Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely
zákona o odpadech se
zástupci obcí, jež jsou
obsluhovány Technickými
službami Hlinsko, s.r.o.,
dohodli na dalším společném postupu, kterým

je zavedení komplexního
řešení svozu odpadů, tzv.
chytrý systém svozu
odpadů. Jedná se o zavedení evidenčního systému odpadových nádob
(popelnic) v jednotlivých
obcích.

Prvním krokem, co je
nutné učinit, je, aby si
každý vlastník označil číslem popisným
nádobu na komunální odpad (popelnici),
která bude následně
obsluhována.

V průběhu první poloviny roku 2021 by měly
být všechny nádoby
na odpad očipovány
a následně pasportizovány. Aby byla možná pasportizace očipovaných nádob, je nutné,
aby každá nádoba byla
opatřena číslem popisným. Tímto opatřením,
které je prvním krokem v
plnění podmínek zákona
o odpadech, bude zpřesněno produkované množství komunálních odpadů
z jednotlivých obcí a tím
i odpovídající finanční náklad spojený s likvidací
odpadů v dané obci.

Po tomto bude následovat očipování nádob,
což bude zajištěno ze
strany obce. O termínu
čipování budou občané
v dostatečném časovém
předstihu
informováni.
Po tomto bude provedena pasportizace nádob –
přiřazení čipu k číslu popisnému, což už budou
provádět Technické služby Hlinsko, s.r.o. v rámci svozu odpadů, o čemž
budou rovněž občané informováni, aby ponechali
nádoby na stanovišti delší dobu a mohlo tak dojít
k pasportizaci všech nádob.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (popelnice)

ČTVRTEK ráno v lichém týdnu

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V PYTLÍCH (pytle)

PÁTEK dopoledne v lichém týdnu
Pytle na třídění odpadů jsou k vyzvednutí na pokladně OÚ.

SKLÁDKA BIOODPADU (lesík za Malou cihelnou) listí, ovoce, tráva, zbytky jídel, piliny,...
							
SKLÁDKA VĚTVÍ (místo pálení čarodějnic za požární nádrží Čepí) větve, dřevo na spálení,
palety, roští, ...
Třídit také můžete do kontejnerů u č. p. 81, u pohostinství č. p. 19 a u požární
nádrže. Čím více vytřídíme, tím více snižujeme riziko zvyšování poplatku za svoz
komunálního odpadu v dalším roce! Děkujeme, že i Vy se chováte ekologicky!
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 22/2021
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2021
SOBOTA

20. března			

9:00 - 11:00 u požární zbrojnice

SOBOTA

16. října				

9:00 - 11:00 u požární zbrojnice

PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU
PRAVIDELNÉ AKTIVITY V OBCI ČEPÍ
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 PANÍ 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

OBECNÍ KNIHOVNA Č. P. 106
Vážení čtenáři, nejprve bych Vám všem chtěla popřát do nového roku 2021 hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody a také víru v to, že se budeme v letošním roce vídat
častěji a budete si moci vybrat knihy z naší pestré nabídky. Máme u nás v Obecní
knihovně hodně zajímavých titulů pro dospělé i děti, které nám pravidelně přiváží
Krajská knihovna v Pardubicích. Pokud jste již přečetli knihy, které jste dostali pod
stromeček, dejte mi vědět SMS na můj telefon 775103639 a já Vám knihy přinesu.
Pokud mi budete chtít zavolat, tak prosím po 17:00 hodině. Můžete mi také nechat
vzkaz na Obecním úřadě. Děkuji Vám všem za přízeň a těším se s Vámi všemi na
setkání v naší Obecní knihovně.
Vaše knihovnice, Jindřiška Festová
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 22/2021
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ÚŘEDNÍ HODINY

STAROSTKA, MÍSTOSTAROSTKA
STŘEDA 15 - 19 hod
Starostka je k dispozici i mimo úřední hodiny na základě dohody ústní nebo telefonické. Tel: 602 186 182

POKLADNÍ, EVIDENCE OBYVATEL, VIDIMACE, LEGALIZACE, CZECH POINT
pondělí

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00 - 12:00
10:00 - 12:00
8:00 - 12:00
7:00 - 12:00

12:30 - 15:00
12:30 - 18:00
12:30 - 15:00

UPOZORNĚNÍ
STÁNÍ VOZIDEL NA CHODNÍCÍCH
V návaznosti na opakované hlášení v obecním
rozhlase si Vás dovolujeme upozornit, že toto
chování ohrožuje chodce, kteří musí vstupovat
do vozovky. Jedná se
hlavně maminky s kočárky, malé děti, hůře se
pohybující spoluobčany.

Dle zákona o provozu
na pozemních komunikacích jiní účastníci provozu než chodci nesmějí
chodník užívat, pokud
není v tomto zákoně
stanoveno jinak. „Překážka, která zablokuje
chodník, je z definice
to samé jako překážka,
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která zablokuje silnici.“
V případě dopravní nehody nebo poškození
vozidla, které tvoří překážku silničního provozu, může být uložena
vlastníku vozidla navíc i
pokuta za špatné parkování.

PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
S ohledem na umožnění
průjezdu vozidel údržby,
svozu TKO a především
požárních vozidel, dodržujte při parkování vozidel Ustanovení § 25 odst.
3 zákona o provozu na

pozemních komunikacích
říká, že: „Při stání musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý
směr jízdy.“ I zde platí, že
v případě dopravní neho-

dy nebo poškození vozidla, které tvoří překážku
silničního provozu, může
být uložena vlastníku vozidla navíc i pokuta za
špatné parkování.

PSÍ EXKREMENTY
Žádáme majitele psů,
aby si po svých mazlíčcích při vycházkách uklízeli exkrementy.

Postačí, když s sebou
budete nosit plastový
sáček, který následně
vyhodíte do koše nebo

doma do popelnice.
Sáčky jsou také k zakoupení na pokladně
obecního úřadu.

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA - LINKA Č. 24

V době nouzového stavu
je stanoven tzv. prázdninový provoz. Zastupitelé
obce Čepí chtějí zachovat komfort dopravní obslužnosti i v roce 2021.

REZERVACE SÁLU, DOMKU U NÁDRŽE NEBO HŘIŠTĚ
https://www.cepi.cz/pronajem-salu
Také si můžete stáhnout a vyplnit Žádost o pronájem obecních prostor.
Rezervace posílejte na starosta@cepi.cz nebo si přímo zamluvte termín
s paní starostkou.
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RECEPT PROVĚŘENÝ V ČEPÍ
JITKA MICHKOVÁ DOPORUČUJE:
SVÁTEČNÍ ŠTOLA
500 g polohrubé mouky
2 celá vejce
150g margarinu
150 cukru
100 g rozpuštěného másla (na potření štoly po upečení)
100 g rozinek
1 vanilkový cukr, trošku soli
1 prášek do pečiva
150 g zakysané smetany
100 g mandlí (rozsekat)
250 g tvarohu
1 lžička strouhané citronové kůry (přidá se do zadělaného těsta)
Smícháme všechny ingredience (mimo rozpuštěného másla), vyválí se velká placka, ta se přehne a dá se péci. Po upečení se potře rozpuštěným máslem. Může se
udělat jedna velká štola, lepší je udělat malé štoly. Teplotu nastavíme podle možností trouby a sledujeme, až bude upečeno

REDAKČNÍ RADA
Obecní noviny si 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, grafická úprava: Mgr. Veronika Korbelová.
Další redaktoři jsou vítáni!!!

Vydává: Obec Čepí, 533 32 Čepí 79. Reg. č. MK ČR E 11518 Uzávěrka: 31. 1. 2021
Přílohou čísla 22/2021 je anketa na průzkum zájmu občanů Čepí o senior taxi.
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Studie veřejného
prostoru Čepí

jízdní dráha / délka trasy 170m
dřevěná lavička

Studie prezentuje návrh, jak může vypadat veřejný prostor v okrajové části
mlatové hřiště

obce, který je silně ovlivněn dopravní infrastrukturou a architekturou panelových domů.

přístřešek pro popelnice / kola

přístřešek pro popelnice

V současnosti je prostor průjezdem s volnou parkovací plochou nejen pro
obyvatele bytových domů a pro účely hasičské zbrojnice. Objekt hasičské

Legenda:
dětské hřiště

zbrojnice je těžištěm řešené lokality. Využití lokality bude ovlivněno vý-

budovy

stavbou na protějších parcelách, který by potřebu úprav veřejného prosto-

betonová dlažba
nová parkovací místa

ru v této lokalitě jen posílil.

zatravňovací dlažba

Zásadní změnou, která umožnila minimalizovat tranzitní funkci prostoru je

nové zázemí pro ůdržbu domu / gril, sezení

chodník, probarvený
asfalt

přesunutí vjezdu do lokality dále od kruhové křižovatky. Díky této změně

zpevněná plocha – mlat

jsme mohli rozšířit relaxační a odpočinkovou zónu lokality.

veřejné /
parkové osvětlení

rozšíření parkoviště

Návrh vytváří komfortní prostranství před hasičskou zbrojnicí, které je potřebné pro manipulaci s požární technikou, ale zároveň umožňuje pořádání
různých společenských aktivit a přistavení velkoobjemového kontejneru.
Výrazným prvkem prostoru je červená dráha, která se zařezává do „nové
kopcovité krajiny“. Tato krajina vytváří zelenou bariéru od rušné okružní
křižovatky v severozápadním rohu lokality. Dráha přirozeně člení velkou
plochu betonové dlažby a vytváří zákoutí pro lavičku se stávajícím stromem i prostor pro kruhové hřiště uvnitř smyčky. Důležitou součástí řešeného území je zeleň. Vytváříme dvě linie stromořadí, jednu při severní
cestě, která odděluje řešené území od rušné cesty, a druhou linii vymezující
soukromé prostory kolem bytových domů.
Návrh počítá s dostatečnou kapacitou parkovacích míst pro obyvatele
domu, které jsou navrženy v zatravňovací dlažbě, aby opticky zmenšila
zpevněné plochy. V rozích zpevněných ploch jsou vizuálně schovány přístřešky pro popelnice.
V rámci dopravy navrhujeme prodloužit stávající chodník až k okružní křižovatce a zřídit zde místo pro přecházení umožňující bezpečnější přechod
chodců.
Pro dosažení jednotného celku doporučujeme řešit lokalitu jako celek,
včetně prostoru mezi bytovými domy. Mělo by jít zejména o propojení
navazující na materiálové řešení veřejných prostorů.

přechod silnice / betonová dlažba

zatravňovací dlažba

probarvený asfalt

mlatový povrch

zatravněné valy

zatravněné valy

kruhová lavička

Dovolujeme si Vám představit předběžnou studii veřejného prostoru u tří bytovek, který jsme získali na základě odkupu od soukromého vlastníka v roce 2020, čímž došlo k vyřešení mnohaletých tahanic. Byli bychom rádi, abychom přeměnou této plochy
vytvořili reprezentativní dojem při příjezdu do naší obce a nabídli
jeho smysluplné využití všem. Případná přeměna by se týkala pozemků ve vlastnictví obce.
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