13. ročník

vydání: 1/2008

vydává obec Čepí

Redakční úvodník
... jak léta jdou, svět pro mě ztrácí glanc
všichni se rvou, a duši dávaj všanc.
A za pár šestáků, Vás prodaj, věřte mi.
Nechci už žít dál, život svůj na zemi....

Svět se opakuje, jak dosvědčuje starý song Spiritual
Kvintetu. Věci mají tendenci vracet se do vyjetých kolejí,
ovlivňovaných námi samotnými. Tím, jací jsme, našimi
možnostmi v daný okamžik.
Ani Obecní noviny nejsou v tom směru výjimkou.
Původně jsme si představovali, že je budeme vydávat
v měsíčním intervalu. Ale stačilo pár měsíců, pár
problémů a pár změn v životech členů redakčního rýmu,
a všechno bylo jinak.
Nakonec jsme se po delší diskuzi dohodli, že Obecní
noviny budou od tohoto roku vycházet jen jako občasník.
Není to proto, že by nás to přestávalo bavit. Prostě tak
reagujeme na tlak okolností tím nejméně bolestivým
kompromisem.
Nicméně doufáme, že nám naši čtenáři, i přes toto
omezení vynucené okolnostmi, zachovají svou přízeň.
Redakce
Závěrečný účet za rok 2007
Jak vypadal loňský rok v naší obci? Byl poněkud
nestandardní. První třetina (leden – březen) byla díky
čekání na nové volby velmi omezená, ne snad z toho, že
by se zbylým čtyřem zastupitelům nechtělo pracovat, ale
z toho důvodu, že měli na základě zákona o obcích
výrazně omezený mandát.
Zbylé dvě třetiny (duben - prosinec), po nových volbách,
byly proto nutně velmi „kvapíkové“, především jeho první
část (květen – červen), kdy se odvracela velmi reálná
hrozba vracení dotací na pečovatelský dům a mostek
přes Dubanku za více než 11,5 milionů korun.
Vše se nakonec, byť s oběma odřenýma ušima, podařilo
zažehnat. Vlastně vše ne, něco se nestihlo nebo se na to
v tom spěchu zapomnělo. Až napodruhé byl schválen
závěrečný účet obce za rok 2006 (podle zákona měl být
do konce června) a nebyl aktualizován rozpočtový
výhled, což je „pomocný nástroj obce sloužící pro
střednědobé finanční plánování rozvoje obce, který se
sestavuje na základě uzavřených smluv a závazků
zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se
sestavuje roční rozpočet.“ Tyto nedostatky jsou největším
„proviněním“, které zjistila kontrolní skupina krajského
úřadu, provádějící audit hospodaření za rok 2007.
Co dalšího se v Čepí v roce 2007 změnilo?
Vybudováním nové místní komunikace a veřejného
osvětlení jsme dokončili významnou investici do sídliště

občasník

zdarma

pro deset rodinných domků za obecním úřadem. Díky
tomu dojde k nárůstu počtu obyvatel, což se projeví
kladně v příjmové části obecního rozpočtu. Z deseti
parcel je osm prodaných a na třech z nich již stojí velmi
zajímavé rodinné domky. Příjem z prodeje stavebních
pozemků tvořil významný příjem do obecního rozpočtu
(2,5 mil.).
Velké výdaje byly vloženy i do obecní budovy - mateřské
školy - kde byla provedena výměna původních dřevěných
oken za nová plastová (výdaje 300 tis.). Tato investice je
po zateplení střechy v roce 1999 dalším krokem ke
snížení nákladů za vytápění školky.

Pokračovaly i práce na stavbě sportovního centra na
koupališti. V sousedství víceúčelového šotolinového
hřiště „roste“ další víceúčelový kurt, tentokrát
s asfaltovým povrchem.
Výčet akcí stále není úplný. Nesmíme zapomenout zmínit
výdaje na vyřešení odtoku ze silnice u Voženílků, nový
plot u obecního hostince, vybudování zpevněné plochy
pro kontejnery na tříděný odpad u hostince, nový plot
s altánem u bytovky pro seniory, generální opravu
veřejného osvětlení „na špici“, doplnění veřejného
osvětlení v částech obce (nad cihelnou, „v malé cihelně“,
u bytovky pro seniory), opravu místního rozhlasu, ...
Kompletní přehled o hospodaření obce lze nalézt na
obecních stránkách – www.cepi.cz.
Miroslav Beránek
Rozpočet obce na rok 2008
Zastupitelstvo obce na svém únorovém jednání
jednomyslně schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok
2008 o příjmech a výdajích v částce 5,741.000 Kč.
Kromě stálých příjmů (daně ze státního rozpočtu,
pronájmy obecních pozemků a budov) počítáme
s prodejem zbylých stavebních pozemků v sídlišti za
obecním úřadem (1,5 mil.).

Prioritou na straně výdajů jsou v první řadě splátky jistin
za investiční úvěry (870 tis.). Obec splácí celkem tři
investiční úvěry:
 na pořízení průmyslové zóny – zbývá poslední
splátka ve výši 120 tis.,
 na investici do opravy průtahové komunikace
přes obec – úvěr z roku 2000, zbývá doplatit 1,4
mil.,
 na investici do vybudování místní komunikace za
obecním úřadem – úvěr z roku 2007.
Stejně velkou prioritu mají rozestavěné stavební akce
z roku 2007 - stavba mostu
přes Dubanku a asfaltové
víceúčelové
hřiště
na
koupališti.
V návrhu
rozpočtu
je
počítáno i s opravou
havarijního stavu střechy
nad obecním hostincem,
změnou
vytápění
v mateřské školce (náhrada
původních – 30 let starých akumulačních
kamen
ústředním
vytápěním
plynovým
kotlem)
a
úpravou historické návsi
(oprava zpevněných ploch
včetně sadových úprav).
S uspokojením
můžeme
říct, že pokračuje trend z minulých let, kdy peníze
„neprojídáme“, ale investujeme do dalšího rozvoje obce.
Letos totiž na investice připadá více než 3 mil. korun.
Miroslav Beránek

Objížďka
V souvislosti s rekonstrukcí dalšího úseku silnice
III/32228 (tentokrát v úseku Starý Mateřov – Čepí) a její
úplnou uzavírkou je naplánována objížďka této trasy opět
přes naši obec. Objížďka povede obcí Starý Mateřov,
pokračovat bude přes Dubany a Čepí. Plánovaná doba
trvání objížďky je od 16. 3 do 30. 6. 2008. Přípravné
práce (frézování krytu vozovky) na rekonstruované silnici
probíhají již od 3. 3. 2008. Stavbu provádí MIROS
dopravní stavby, a.s., Staré Hradiště.
Objížďka přes obce bude upravena omezením rychlosti –
snížením na 40 km/hod – a omezením pro nákladní
automobily – zákaz vjezdu pro vozidla s hmotností nad 8
t. Dále budou v obci Čepí na silnici vytvořeny dvě
dočasné optické psychologické brzdové zóny (aplikací na
asfalt silnice při vjezdu do obce Čepí od Rozhovic a v
blízkosti mateřské školky – tato zóna bude vytvořena na
náklady obce Čepí). Policie ČR bude požádána o časté
kontroly dodržování těchto omezení provozu v obci Čepí
po celou dobu trvání objížďky.
Jelikož se rekonstrukce silnice III/32228 netýká
křižovatky u bytovek č.p. 80, 81, 82 (křižovatka bude
průjezdná směrem na Jezbořice po celou dobu uzavírky),
čeká nás, bohužel, ještě jedno nepříjemné období
zvýšeného provozu vozidel (objížďka) – až se bude
předělávat tato křižovatka na kruhový objezd. Zatím není
znám termín poslední etapy rekonstrukce silnice
III/32228 (výstavba kruhového objezdu), máme však
přislíbeno, že by to mělo být ještě v roce 2008.

Litinový křížek
Několik
našich
všímavých
občanů zjistilo, že se před
koncem loňského roku „vypařil“
litinový kříž, který stál u silnice
do Jezbořic (podle zápisu
v naší kronice) od roku 1878.
Nevíte, o jaký kříž se jedná?
Trochu Vám ho popíšu: jednalo
se o pískovcový podstavec
opatřený nápisy a samotným
litinovým křížem.
Nebudu Vás již dále napínat.
Mám pro Vás příjemnou
zprávu. Křížek nebyl ukraden,
ale
odvezen
do
kamenosochařské dílny pana Teplého z Mikulovic k
odborné generální opravě, kterou již potřeboval jako sůl.
Zub času se totiž projevil na všech jeho částech –
pískovcovém podstavci, nápisech i vlastním litinovém
kříži. Podle posudku z roku 2005 byl pískovcový
podstavec silně narušen a bylo nutné ho staticky zajistit,
aby nedošlo k destrukci a tím pádem k ohrožení zdraví a
života osob.
Oprava křížku včetně terénních a sadových úprav by
měla být dokončena do května. Rádi Vás pozveme na
jeho slavnostní vysvěcení.
Miroslav Beránek

MVDr. Zuzana Dvořáková

Poplatek za odpad v roce 2008
Vyhláška o místním poplatku za provoz, shromažďování,
sběru, přepravy a třídění využívání a odstraňování
komunálního odpadu stanoví pro rok 2008 částku
Kč 500,-- za každého občana přihlášeného k trvalému
pobytu v obci Čepí. Poplatek je možné zaplatit
jednorázově k 30.4.2008 nebo ve dvou splátkách
k 30.4.2008. a k 30.9.2008. Poplatek se vybírá každou
středu od 8-17 hodin v pokladně Obecního úřadu v Čepí.
Za loňský rok dluží poplatky za odpad 24 občanů naší
obce!
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Pozvánka na ples
Mateřská škola
Čepí
zve všechny
příznivce tance, hudby a dobré nálady na
8. ples MŠ, který se uskuteční 28. března
2008 v pohostinství Čepí.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
RYTMUS. Začátek je od 20 hodin.
Přijďte se s námi pobavit.
Čeká Vás
bohatá tombola.
Lenka Tesařová – ředitelka MŠ Čepí
Pin-pongový turnaj

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu je
tentokrát naplánován na jeden jediný den – sobotu 31.
května 2008. V tento den bude před budovu nové
hasičské zbrojnice přistaven klasický svozový automobil
na odpad, do kterého zaměstnanci SOP a.s. sami budou
velkoobjemový odpad ukládat a okamžitě lisovat. Na
nebezpečný odpad bude přistaven kontejner, ale také
pouze na tento jeden jediný den. Přesný čas příjezdu a
odjezdu svozového automobilu na velkoobjemový odpad
a odvozu kontejneru na nebezpečný odpad se
od pracovníků SOP a.s. všichni včas dozvíme (vyhlášení
rozhlasem, letáky do schránek). Upozorňuji obyvatele
naší obce, že výše jmenovaný odpad se bude vybírat
jen a pouze tento den a přímo se bude ukládán do
vozu a kontejneru! Proto není možné, aby jste odpad
přiváželi předem a skladovali ho před hasičskou
zbrojnici, anebo ho po odjezdu svozového automobilu
zanechali ležet tamtéž a spoléhali na to, že tento odpad
pracovníci OÚ „někam“ uklidí! Také z bezpečnostních
důvodů je nemožné jakýkoliv odpad nechávat před vraty
hasičské zbrojnice a bránit tak případnému výjezdu
hasičského vozidla! Velkoobjemový odpad se již nebude
skladovat v období mezi svozy v nové hasičské zbrojnici,
jak jste byli zvyklí doposud (nebezpečný odpad ano).
Hasičská zbrojnice bude sloužit svému hlavnímu účelu –
tj. hasičům.
MVDr. Zuzana Dvořáková
Jízdné - autobus
Starostka naší obce paní MVDr. Zuzana Dvořáková se
obrátila na Krajský úřad Pardubického kraje – Odbor
dopravy a silničního hospodářství – s dotazem ohledně
nevyrovnaných cen za jízdné, které si účtuje Connex při
dopravě Čepí – Pardubice a zpět. Při jízdě směrem přes
obce Třebosice a Staré Jesenčany projíždí autobus přes
2 nastavená dopravní pásma, při jízdě přes obce
Dřenice, Blato projíždí přes 3 dopravní pásma, i když je
vlastní délka trasy kratší. S tím, samozřejmě, souvisí
cena jízdného - proč je kratší jízda dražší?
Zde Vám nabízíme odpověď Ing Jaroslava Vávry –
vedoucího oddělení dopravní obslužnosti: od 3. 3. 2008
je tento nesoulad odstraněn a tak by už jízdné mělo být
stejné, tj. za dvě dopravní zóny. Při řešení s projekční
firmou nedošlo ke změně hranic zón, ale řešení spočívá v
zařazení zastávek Dřenice a Blato jak do zóny 321 tak i
do zóny 309.
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1. ročník Memoriálu Václava Kaválka
V sobotu 16. února 2008 se v obci Čepí uskutečnil první
ročník ping-pongového turnaje - Memoriál Václava
Kaválka.
Pořadatelem byl Sbor dobrovolných hasičů Čepí ve
spolupráci s Obecním úřadem a TJ Sokol Čepí.
Akce se zúčastnilo 30 hráčů vč. 2 žen.
Soutěžilo se ve 2 kategoriích:
Výsledky - dorost:
1. Tomáš Halda
2. Jan Buňka
3. David Jonáš
4. Jakub Račák, Čepí
5. Lukáš Horáček, Čepí
6. Ondřej Pithart, Čepí
Výsledky - dospělí:
1. místo: Miroslav Kolísek, Dubany
2. místo: Jiří Čížek, Pardubice
3. místo: Odřich Stříteský, Klešice
Mimořádnou cenu velitele obdržel pan Jan Kaválek
za skvělý výkon a reprezentaci obce.
Předávání putovního poháru a pěkných cen se zúčastnili
bratři Kaválkové in memoriam Václavu Kaválkovi,
starostka SDH Čepí paní Stanislava Macichová a velitel
SDH pan Jaroslav Bruna.
MVDr. Dvořáková, starostka Čepí, byla omluvena.
Děkujeme za podporu firmě BAUSET CZ, a. s. a
organizační výpomoc všem dobrovolníkům.
Lucie Pohorelcová

„Velký mariášový turnaj v Čepí“
Jako již několik let začínají mariášníci z Čepí svojí karetní
sezónu svým jarním mariášovým turnajem pod názvem
Velký mariášový turnaj 2008. Letošní ročník se konal v
sobotu 1.3.2008 v obecním sále místního hostince.
Prezentace začala od 8.00 a v 9.00 začalo první kolo.
Každé kolo se hrálo 50 minut a kola byly 4. Zúčastnilo se
celkem 64 hráčů z blízkého okolí, několik hráčů přijelo až
z Trutnova.
Nálada byla výborná a mezi hráči trvala po celou dobu
turnaje,
ovšem
místním
pořadatelům
trochu
zkomplikovalo situaci po druhém kole počasí. Ani totální
výpadek elektřiny na několik hodin průběh turnaje
neohrozil. O jeho chod se starali pánové František
Čížek, Ing. Karel Dvořák a ostatní mariášníci z Čepí. Po
technické stránce zabezpečovala chod turnaje paní Jana
Suchá, která všechny výsledky po každém kole pečlivě
ukládala do počítače.
Turnaj byl ukončen v 16.00 hodin a nejlepším hráčem byl
vyhlášen pan Nejedlo František za Semteše, který si za

1.místo odvezl barevný televizor. Mimo televizoru se
v cenách objevila mikrovlnná trouba, rychlovarná
konvice, vysavač, elektrické ruční nářadí a mnoho
dalších pěkných cen. Každý hráč byl za svůj výkon
odměněn a ani ten poslední neodešel s prázdnou.
Poděkování patří nejen pořadatelům turnaje, ale také
sponzorům, kterým tímto chceme poděkovat. Poděkování
také patří p.Knesplovi s manželkou, kteří se postarali
o to, aby žádný z návštěvníků netrpěl hladem ani žízní.
Jana Suchá
Dětský koutek

Čepísek
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL

Obecní knihovny, kde si můžete vybrat z celé řady titulů
knih pro mládež a dospělé. Můžete si zpříjemnit volné
chvíle nad knihou jednak z místního fondu a jednak z
výměnného fondu, který nám několikrát ročně poskytuje
Krajská knihovna v Pardubicích. Je zde i naučná
literatura pro děti o dospělé, která může být pro Vás
inspirací například při zařizování a rekonstrukci bytu,
domu nebo pro založení okrasné zahrady. Na své si
přijdou i milovníci dobrého jídla a zdravého životního
stylu.
POZOR
Pravidelné předčítání pohádek a příběhů pro děti
stále pokračuje. Scházíme se každé pondělí
od 17.30 h na obecním úřadě. Předčítání je spojeno
s malováním obrázků, tvořením z papíru a hrami.
Přiveďte Vaše předškoláky i školáky mezi nás.
Na Vaši návštěvu se těší Jindřiška Festová a Eva
Hlaváčková.
Pozvánka

Spolek žen Čepí
Vás srdečně zve na předvelikonoční setkání spojené
s ukázkami výzdoby a výstavkou ručních prací
KAM? Sál Obecního domu
KDY? V pátek 14.3.2008
V KOLIK? Od 18:00 h

Součástí karnevalu bude soutěž o nejkrásnější
papírovou kraslici.
Přineste si s sebou malované, vystřihované,
lepené a jiné papírové kraslice – fantazii se meze
nekladou.
Zastupitelé zvou…

Přijďte si zhotovit velikonoční výzdobu a shlédnout
výrobky ostatních žen a dívek, které mohou být pro Vás
inspirací.
Vezměte si s sebou dekorační předměty, vyfouknutá
vajíčka, voskovky, tavné pistole, proutí, nějaký vlastní
výrobek na výstavku a dobrou náladu.
Těšíme se na Vaši účast Spolek žen Čepí
Výzva

Obec Čepí pořádá pro naše důchodce
tradiční setkání v sále Obecního domu.
popovídat, zazpívat s harmonikou,
zatančit. To vše s malým občerstvením
2. 4. 2008 od 16.00 h.

a seniory
Přijďte si
případně
ve středu

Prosba
Hledá se v Čepí pronájem garáže nebo jiného
uzamčeného stání pro automobil i bez zastřešení. Prosím
nabídněte – své nabídky zasílejte na adresu
redakce@cepi.cz nebo kontaktujte paní Novotnou na
obecním úřadě.
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři, u příležitosti každoročního knižního
svátku Březen-Měsíc knihy Vás zveme k návštěvě

Mateřská škola Čepí
zahajuje od 1. března 2008
ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2008 – 2009.
Přihlásit se mohou rodiče, kteří chtějí své dítě
umístit od 1. září 2008 nebo až průběhu roku.
Přijďte se podívat do mateřské školy, dostanete
zde přihlášku pro vaše dítě.
Nabízíme: školu v přírodě, plavecký výcvik,
návštěva pohádkových představení, besídky pro
rodiče, karneval, mikulášské nadílky a další.
Informace na telefonním čísle: 466971134,
739572079 – pí.Tesařová, Kudrnová
(6:30 h - 16:00 h)
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