ČEPSKÉ
obecní noviny

informační občasník obce Čepí
Vážení občané,
jménem zastupitelstva obce
Čepí Vám přejeme šťastný nový
rok a pevné zdraví! Doufáme,
že jsme Vám před Vánocemi
udělali radost ryze čepským nástěnným kalendářem a že Vás
tímto můžeme pozvat na malou expozici o historii naší obce
do prostor obecního domu.
Je pro nás velkou radostí zvelebovat naši obec po všech
stránkách. Rádi bychom proto poděkovali všem občanům, ale i občanům sousedních obcí za přiloženou ruku
k dílu – zastupitelům, hasičům,
pracovníkům obce
za vzorný úklid a péči o zeleň, za pomoc se seniory,
účast na brigádách, organizátorům kulturně-sportovních
a vzdělávacích akcí, paní ředitelce a kolektivu mateřské školy, paní Faktorové, že drží hospodu, všem lidem, kteří nechtějí
být jmenováni a vydatně nám
dobrovolně pomáhají.
Na následujících stránkách se
s námi můžete společně ohlédnout za uplynulým rokem, od
Tříkrálové sbírky, vybudování
přístřešku u pošty, nových fit
prvků, chodníku na Dubany,

distribucí kompostérů, přivítání nových občánků, 2. ročníku
Čepského guláše, vybudování
okrasného valu u kruhového
objezdu, opravy fasády požární zbrojnice, vybudování části
plotu a nové brány ve školce,
o rybářských závodech pro děti
i dospělé, o Hrách bez hranic,
Posvícení, o historii obce, o akcích hasičů a zavedení senior
taxi.
Pojďme šetřit životní prostředí
a více využívat spoje Městské
hromadné dopravy, linku č. 24
a také linku 606 Pardubického
kraje. Z Pardubic do Čepí se dostaneme téměř každou hodinu
tam i zpět. V příloze naleznete
aktuální jízdní řády.
Nedá nám nezavzpomínat na
občany, kteří vloni odešli do nebíčka.
Hlavním úkolem je v letošním
roce dokončit rekonstrukci
obecního domu v centru obce,
ať už vnitřních prostor, tak i fasády. Vyšetřili jsme na to vloni
3 miliony a požádali Pardubický
kraj o malou dotaci. Dále budeme doufat, že letos dopadne
dotace na rekonstrukci místní
komunikace u požární nádrže
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Čepí, další dotace na pořízení
nového herního prvku na naše
hřišťátko a dotace hasičům na
nové proudnice.
Těšit se můžeme na kvetoucí
val u kruhového objezdu, dále
na výsadbu 53 stromů po celé
obci včetně založení ovocného
sadu.
Velkým přáním je najít zdroj finančních prostředků na vydání
knihy o historii naší obce a využít tím nabídky našeho rodáka
doc. Mgr. Martina Čapského,
Ph. D., který by ji rád zpracoval.
Vydání takové publikace vyjde
až na Kč 600 000,-- s ohledem
na rozsah.
Jsme rádi za každý podnět ke
zlepšení, za Vaše zpětné vazby,
za Vaše úsměvy a přání.
Pojďme se setkávat, pracovat,
cvičit, tančit a vzdělávat se i letošním roce.
Mějte se rádi, buďte zdrávi
a DYCKY Čepí!
Vaše
Lucie Pohorelcová
a Jaroslava Chocherčáková

DĚNÍ V OBCI
T Ř Í K R Á LOVÁ
SBÍRKA
2021 A 2022

Čepí a v obchodě byly umístěny zapečetěné pokladničky,
ve kterých se sešlo krásných
Kč 1 819,--.

V Čepí se již tradičně zapojujeme do největší dobročinné akce
v ČR, a to doTříkrálové sbírky na
podporu Charity ČR.

Na počátku roku 2022 již byla
sbírka v podobě tradiční obchůzky, kdy dobrý skutek učinilo
6 našich mládežníků, kteří vykoledovali celkem Kč 9 481,-- do
zapečetěných pokladniček.

V nouzovém stavu v roce 2021
proběhla Tříkrálová sbírka hlavně virtuálně. Na pokladně OÚ

Věříme, že i Vám Tři králové přinesli do domu dobro a radost!

NAŠI HASIČI POMÁHAJÍ, ZASAHUJÍ, BAVÍ NÁS
Důležitou složkou našeho obecního života v náročném roce
2021 byli naši hasiči.
Hasiči z JSDH Čepí pomáhali v uplynulém roce 2021 a na
počátku roku 2022 při rozvozu
antigenních testů a ochranných
pomůcek po školách a mateřských školách. Dále fungovali
v případě potřeby při zásazích
a výjezdech- tolik potřebné hasičské rutině. Děkujeme našemu
týmu za nasazení a flexibilitu.

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Čepí zorganizovala v sobotu 1. 5. 2021 pálení kupy
roští za požární nádrží. Pálení
bylo řádně nahlášeno na HZS
a dozorováno našimi požárníky.
Díky ideálním povětrnostním
podmínkám dým stoupal přímo k nebi a nerušil tak naše
občany. Děkujeme hasičům za
jejich práci a také Jiřímu Košťálovi za zemní práce bagrem.
Náš SDH se věnoval po celý rok
hlavně činnosti s mládeží. Uspořádal Velikonoční hon na vajíčka, věnoval se tréninku našich
nejmenších hasičů, pořádal dle
možností zimní hasičský kroužek a také Halloweenskou dílničku a strašidelnou stezku.
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BRAŇÁČEK č.1 PRO
MLADÉ HASIČE

V roce 2021 zorganizovali naši hasiči pořadatelsky
náročnou akci- první Braňáček, který proběhl 25. 9.
Mladí hasiči prokázali statečnost, vytrvalost i potřebné znalosti. Poděkování patří zejména Barboře
Syrové, Tomáši Souškovi, Týně Škopkové, Jaroslavě Chocherčákové, Haně Souškové, Drahoslavu
Souškovi i dalším členům a příznivcům našeho
SDH.

NOVÉ CHODNÍKY

V květnu 2021 počasí přálo
k započetí prací na prodloužení
chodníku ze zámkové dlažby z
Čepí na Dubany. 10. 6. 2021 byl
vyměněn poklop na kanalizaci
a začala pokládka zámkové
dlažby. Chodníček končí u polní
cesty k Dubanskému rybníku.

našich chodnících a komunikacích.
V návaznosti na výběrové řízení
a vyřízení všech povolení realizovala v Čepí firma DZ Stavební
s. r. o. napojení dvou frekventovaných chodníků od pátku
1. 10. Veškeré práce vč. dosázení hortenzií a stálezelených
břečťanů byly dokončeny 13. 10.
Zahradnické práce provedlo Zahradnictví Kulhavý Klešice.

Obec Čepí na akci obdržela dotaci od Pardubického kraje ve výši
Kč 110 000,--. Projekt zajistila
firmy ILBprostav s. r. o., stavební
práce provádí firma DZ stavební
s. r .o. Přejeme všem příjemné
a hlavně bezpečné procházky!
Firmě DZ stavební s. r. o. děkujeme za spoustu oprav, úprav
nových dopravních značek a dopravních zrcadel a dodělávek na
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 23/2022

3

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK PŘED
POŠTOU ČEPÍ
V roce 2021 byla zrealizována výstavba nového přístřešku před poštou v Čepí. Zastupitelé obce Čepí
schválili dodavatele, a to pana Zdeňka Hlaváčka z
Duban. Montáž žárově zinkované konstrukce byla
zahájena 10. 4. 2021. Kompletace stříšky a klempířské práce byly dokončeny 6. 5. 2021. Díky tomu
máte při vartování ve frontě střechu nad hlavou!

FIT PRVKY V NAŠÍ OBCI
Nové FIT PRVKY v Čepíčku jsou od 19. 5. 2021
umístěny na obecních pozemcích za obecním
úřadem a poštou v Čepí. Malí i velcí mohou využít dřevěného hada pro přeskoky nebo posezení,
nakloněný žebřík a nízká bradla pro posilování
a vybití energie. Za finanční podporu realizace děkujeme Místní akční skupině Železnohorského regionu a Dobrovolnému Svazku obcí Za letištěm.
Za odbornou montáž a venkovní nátěr děkujeme
Truhlářství Robert Ježek z Rozhovic.

KOMPOSTÉR DO KAŽDÉ ČEPSKÉ RODINY!
Díky společné iniciativě několika
obcí (Ostřešany, Čepí a Čankovice) jsme v roce 2020 zažádali
o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí v rámci 122.
výzvy "Prevence vzniku odpadů".
Proběhla anketa zájmu našich
občanů, vrátilo se 60 vyplněných
anketních lístků, následovalo výběrové řízení na samotné kom-

postéry a byla zpracována fůra
dokumentů.
V Čepí se první kompostéry rozdávaly dne 4. 6. a ve druhé vlně
9. 6. 2021. Občané podepsali
Smlouvu o partnerství a spolupráci, obdrželi návod na obsluhu a příručku, jak kompostovat.
Přejeme Vám, ať Vám nádoby
dobře slouží!
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NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Mateřská škola Čepí chce využívat vodu ze studně
na zalévání záhonů, vrbových staveb a kytiček na
zadní zahradě. Dále se přišlo na to, že víko u studně je prohnilé a těžké. Výroby nového víka se ujal
šikovný tatínek pan Lukáš Pohanka. Materiál pořídila obec Čepí. Na spolupráci se podílel i malý Víťa!
6. 6. 2021 firma PROFI kompresory dokončila instalaci čerpadla na vodu. Personál naší mateřské
školy může vesele zalévat (i naše školkáčky).
Tímto všem děkujeme za spolupráci!

Zastupitelstvo obce Čepí dále v průběhu roku
2021odsouhlasilo pořízení nového oplocení kolem části zahrady Mateřské školy v Čepí, která
sousedí se zástavbou rodinných domů. Materiál
byl pořízen na náklady obce, demontáž a montáž
nového oplocení je v režii rodiny Pithartových. Zachovalé drátěné plotové dílce použijeme na výměnu za horší kusy. Plot se bude opravovat na etapy.

V návaznosti na ustavené nosné bočnice, byla dne
21. 8. 2021 zavěšena brána a branka s povrchovou
úpravou žárový zinek. Měla by minimálně vydržet
dalších 40 let. Věříme, že posunutím brány do traktu MŠ bude zjednodušena i možnost parkování.

Dětem hladká stěna plotu poslouží jako nekonečná tabule na malování a psaní prvních písmenek.
V plánu na letošní rok byla i výroba nové vjezdové brány k naší mateřské škole. Zastupitelé obce
vybrali ze 3 cenových nabídek firmu Zámečnictví
Zdeněk Kopp z Čepí.
KÁCENÍ A VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ V MŠ ČEPÍ

se podařilo vysázet několik nových stromů. Tato
výsadba byla podpořena dotací z Místní akční skupiny Železnohorský region. Děkujeme všem, kteří
se na uklizení školkové zahrady podíleli. Budeme se radovat z pořádku a rostoucích okrasných
i ovocných stromů v Čepí!

Proschlé břízy, masivní padání větví ohrožovalo
bezpečnost dětí a personálu MŠ Čepí. Pokácet
mohutné stromy kolem dětských atrakcí už nebylo v silách našich proškolených hasičů, proto jsme
oslovili profíky s pomocí Ing. Bedřicha Foukala
z firmy PROFI kompresory, a to pana Josefa Tuzu
z Bojanova na vykácení, na frézování pařezů pana
Daniela Jelínka ze Stíčan. Se štěpkováním větví
profesionální technikou nám vypomohli pracovníci obce ze Starého Mateřova. Dovezenou technikou jsme nechali vyfrézovat i pařezy na obecním
pozemku u bytovky č. p. 80.
Dále se uskutečnila brigáda rodičů a přátel školky
v sobotu 13. 11. 2021 v dopoledních hodinách, kdy
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ČINNOST RYBÁŘSKÉHO SPOLKU ČEPÍ V ROCE 2021
Obnovy Rybářského spolku v Čepí se v roce 2020 ujal pan Michal Brůna,
Tomáš Soušek a František Brůna.
Za startovací podpory obce Čepí se v roce 2021 začaly dít divy!
2. 4. 2021 proběhlo zarybnění nádrže.
9. 4. 2021 byl zahájen prodej rybářských lístků.
1. 5. 2021 uskutečnilo se krmení násady.
15. 5. 2021 byly vysázeny traviny, aby se měly ryby v létě kam schovat.

V červnu 2021 uspořádal Rybářský spolek Čepí po dlouhé době ZÁVODY PRO DĚTI. Díky příznivým dešťovým srážkám a dostatku vody v nádrži, je možno restartovat chov ryb. Manželé Zuzana a Michal Brůnovi
připravili soutěžní odpoledne na sobotu 5. 6. 2021. Od 13:00 hod do 16:00 chytalo celkem 17 soutěžících
z Čepí a okolí. Akci podpořili: obec Čepí, www.rybina.cz, Tomovo hokynářství, Policie ČR, POHORELEC.

DALŠÍ DĚTSKÉ ZÁVODY proběhly v sobotu 11.9.
Celkem 14 malých rybářů se utkalo o hlavní cenuprut. Kluci i děvčata byli moc šikovní, a tak si každý
odnesl alespoň něco malého. Děkujeme laskavým
sponzorům: www.rybina.cz, obec Čepí, Tomovo
hokynářství, firma PROMORAIN.
Téhož dne byly do požární nádrže vysazeny další ryby.
V naplánovaném termínu 16. 10. 2021 se uskutečnily RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DOSPĚLÉ. Tým Rybářského spolku objednal pěkný, leč chladný den.
Jako první chytil štiku náš občan pan František
Sura, čímž získal nejvíce bodů a vyhrál první místo
a čestný pohár.
Do nádrže byly vypuštěny další ryby. Máme radost,
že se rybkám v Čepí daří a děkujeme rybářům za
celoroční činnost!
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ZÁDUŠNÍ MŠE U NAŠÍ KAPLIČKY

V neděli 6. 6. 2021 jsme společně zavzpomínali při zádušní mši u naší kapličky sv. Marie Karmelské na naše drahé, blízké i známé, kteří nás opustili v
nedávné době.
Za pravidelný úklid interiéru kaple a nový koberec k oltáři děkujeme paní Kateřině Andrejsové.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 20. června 2021 proběhla v našem Čepí tradiční
slavnost, a to přivítání nových
občánků.
V příjemném prostředí sálu
obecního domu zazněly sborově přednesené básničky souboru dětí Mateřské školy Čepí

a milá slova na uvítanou nových občánků. Malé Elišce, Ladě
a Matyáškovi byly předány upomínkové a dárkové předměty,
pamětní list a květina pro maminku.
Děkujeme všem za účast
a úžasnou atmosféru tohoto
významného dne. Ať se všem
novým i současným občanům
v Čepí dobře žije!
Za kvalitní fotografie děkujeme
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našemu občanu Ing. Pavlu Bartošíkovi, PhD. Za dárkové certifikáty na focení dětí děkujeme
paní Ing. Tereze Fromelové. Za
přípravu programu děkujeme
paním učitelkám z MŠ. Za pomoc s přípravami a úklidem
sálu děkujeme Ing. Pavlu Bartošíkovi, Maxu Pohorelcovi, paní
místostarostce Mgr. Jaroslavě
Chocherčákové a paní zastupitelce Jindřišce Festové.

ČEPSKÝ GULÁŠ

Cena publika:
1. Starý Mateřov, Čepí, Dubany,
Jezbořice, Pardubice
Nejlépe oblečený tým: Dubaňáci

Pod záštitou Obce Čepí a hlavního organizátora Lukáše Pohanky se uskutečnil II. ročník soutěže kotlíkových gulášů v Čepí
u požární nádrže v sobotu 14. 8.
2021 za krásného slunečného
počasí.
Výsledky byly takové:
Cena "odporné" poroty:
1. Jezinky - Jezbořice,
2. We are family - Starý Mateřov,
3. BateJaPeTy - Čepí,
4. Dubaňáci - Dubany,
5. Dukeláci - Pardubice

Děkujeme hasičům, rybářům
a pracovníkům obce Čepí za
přípravu areálu u požární nádrže a fyzickou výpomoc a váženým sponzorům za příspěvek
na hodnotné ceny pro všechny
soutěžící. Autoservis TRIPA s. r.
o. www.tripa.cz , PROFI kompresory, PROMORAIN - ráj deštníků,
koření Kotányi, manželé Klára a
Aleš Nešetřilovi, Leoš Jelínek s
rodinou, Jindřiška Festová, Gabriela Chocholoušová, Michal
Brůna / Rybářský spolek, POHORELEC, Ilona Divišová - bytový
textil, Řeznictví Čejka – maso na

DRUŽBA
KOKŠOV BAKŠA
Naši hasiči vyslali v roce 2021
družební delegaci k našim bratrům na Slovensko. Přivezli srdečné pozdravy všem Čepákům z již
4.setkáni v družební obci Kokšov
Bakša!
Děkujeme za vřelé přijetí, kulturní zážitky, ukázku nádherných
Košic a pohostinnost!
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guláš, Pivní ochutnávka, Obecní
pohostinství Miroslava Faktorová – sud piva, Obec Dubany,
Obec Čepí, Utopenci od Lucky,
Ing. Martin Kolovratník - dárkový
koš, Design, výroba triček a zástěr – Robert Lejhanec, grafika
a tisk plakátu a diplomů Tomáš
Volmut, dřevo na podpal pan Pohanka st., ....
Součástí programu byly i skákací hrady od Czech Marketing,
ukázka šermu, pivní ochutnávka,
prodej cukrové vaty, degustace
gulášů a večerní zábava (VVU,
Johny Stalk, Banda). Prodej
Gulášpassů na Obecním úřadě
nebo v místním pohostinství.
Doufáme, že se společně potkáme v létě 2022 na III. ročníku!

POKLADY HISTORIE OBCE ČEPÍ A PŘEDNÁŠKA O HISTORII
NAŠÍ OBCE
Projekt „Výstavní expozice Poklady historie obce
Čepí“ byl vytvořen za účelem připomenutí významných historických milníků obce Čepí např. tradice
cihlářské výroby, zemědělství, hospodaření, historii kaple, významné rody a občany, činnosti spolků
a svazů, historii vzdělávání, mateřskou školu atd.

historie naší obce. Trvalá výstava bude umístěna
v Obecním domě Čepí od dubna 2021.
V návaznosti na projekt "Poklady historie obce
Čepí", ale i díky ochotě pana přednášejícího doc.
Mgr. Martina Čapského, Ph. D., našeho rodáka,
jsme v Čepí mohli zorganizovat přednášku "Čepí
za třicetileté války a v letech po ní" ve čtvrtek
26. srpna 2021 od 18:00 hod v sále Obecního domu Čepí. V rámci přednášky bylo možné prohlédnout i výstavní expozici. Občerstvení připravila
paní hostinská, koláče napekla paní Marie Chocherčáková a sešlo se cirka 60 diváků.

Téma bylo vyhlášeno a finančně podpořeno místní akční skupinou MAS Železnohorský region, z. s.
v roce 2019. V letech 2020–2021 bylo provedeno
bádání, poptávka po artefaktech. Shodou okolností se podařilo vytvořit skupinu nadšenců, kteří
velice pomohli s kvalitními informacemi z dávné

www.cepi.cz

O Čepí

Historie

HRY BEZ HRANIC
27. ročník Her bez hranic v roce 2021 připravil organizační tým Obce Třebosice na téma "Jak se žilo
na vesnici". Devět týmů bojovalo v různých vtipných disciplínách. V Čepí jsme hrdi na tým, který
reprezentoval naši obec, jejich vytrvalost a smysl
pro fair play. Krásná trička navrhl Tomáš Volmut.
Děkujeme našim Lenka Kadlecová, Týna a Tomáš
Kadlecovi, Lenka a Lukáš Pohankovi a Tomáš Volmut. Čepí skončilo na osmém místě.
V roce 2022 se uskuteční 28. hry u nás v Čepí.
ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 23/2022
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Ranná historie

POSVÍCENÍ 2021

V pondělí 30. 8. 2021 proběhl tradiční Posvícenský mariášový turnaj pro zvané. Pořadí: 1- Klíma,
2-Hora, 3- Luděk Čížek, 4- Pepa Čížek, 5- Buldra,
6- Sura, 7- Kajas, 8- Draďko.

Posvícenský nohejbalový turnaj byl ze dne 28. 8.
kvůli promoklému hřišti přeložen na 25. 9. 2021.
Někteří hráči si vynahradili tento den v sále obecního domu hraním stolního tenisu. Od odpoledních
hodin se grilovaly kýty pod dohledem šéfkuchaře
Františka Brůny. Taneční zábava odstartovala ve
20:00 a končila kolem 3 hodiny ranní.

Pravidelné schůzky probíhají každý pátek od 19:00
a neděli od 17:00. Turnaj podpořila Obec Čepí. Za
fotky děkujeme paní Janě Dvořákové.
V neděli 5. 9. jsme se za naše Čepí krásně pomodlili, ať jsme zdraví a ať máme "Dycky Čepí". Kaplička Svaté Marie Karmelské oslavila 150tiny.

MINITENISOVÝ TURNAJ
Minitenisový srandamač ve čtyřhrách se uskutečnil 25. 9. 2021 na kurtu Restaurace pod Terasou.
Děkujeme manželům Věře a Janu Račákovi za zapůjčení kurtu a přípravu výborného boršče a steaků.

KONCERT WALDY NERUŠILA

Velké poděkování za přípravu sálu Milanu Chocherčákovi, Vladislavu Teplému, Jirkovi Čížkovi
a Tomáši Rajmanovi! A za odklízení stolů Kamilu
Hozákovi a šermířům!!

Společenské setkání v čele s Vladimírem Waldou
Nerušilem se vydařilo v sobotu 16. 10. 2021 v sále
obecního domu.
Děkujeme za dobití baterií a úžasné koláčky od Marie Chocherčakové, hořické trubičky od Jindřišky
Festové, kremrole jako dech od Jarušky Velínové
a vítečné jednohubky a řízek & br. salát od Miroslavy Faktorové. Nazvučili hoši ze Švejk Týmu.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 23/2022
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ADVENTNÍ AKCE
V NAŠÍ OBCI
Druhý ročník Rozsvěcení vánočního stromu v obci Čepí se
v roce 2021 mohl uskutečnit
i přes přísná hygienická opatření.
V sobotu 4. 12. 2021 se naši
občané mohli na dostatečnou
vzdálenost setkat v centru obce
u Vily Hrubých č. p. 22, nynějším
sídlem firmy PROFI kompresory,
která zajistila překrásnou adventní výzdobu stromu, sněhulákovu
rodinku ve spolupráci s naší mateřskou školou a také rozšířila

hrající betlém o další figurky.
Po slavnostním zahájení starostkou a místostarostkou obce
Čepí vystoupil Pavel Diblík, absolvent Deylovy konzervatoře,
se svým hudebním programem
v doprovodu nového vodícího
pejska Bruna.

zábava se Smartbandem se
nemohla v sále uskutečnit (plánujeme její přesunutí na letní
měsíce po rozvolnění opatření).
Popřáli jsme si vespolek krásné
vánoční svátky, lepší sousedské
vztahy a pevné zdraví v novém
roce.

Kolem 16:00 hodiny přiletěla
Mikulášova družina, která pokárala i odměnila 40 našich dětiček. Nádherným zakončením
slavnostní akce bylo vystoupení
početné dechové kapely Pernštejnka s jejich vánočním programem.

Poděkování patří týmu Ing. Bedřicha Foukala z firmy PROFI
kompresory, manželům Veronice a Janu Štrébeli, hasičům
za pomoc s nasvěcením, stavbou přístřešku a zabezpečením
akce, za ozvučení Adamu Kombercovi a za pohoštění naší paní
hospodské Mirce.

Plánovaná Čertovská taneční

Akci organizovala Obec Čepí.
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NOVOROČNÍ TURNAJ VE
STOLNÍM TENISE PRO DĚTI
První ročník Novoročního turnaje žáků ve stolním tenise se v Čepí uskutečnil v neděli 2. 1. 2022
v sále obecního domu.
Krásná práce vedoucích Milan Chocherčák, Oldřich Střítežský a Tomáš Rajman vyvrcholila těmito
výsledky:
1. Daniel Novotný,
2. Jan Pohl,
3. Milan Chocherčák, nejml.,
4. Barča Vančurová,
5. Thea Brožová,
6. Denisa Motýlová.
Poháry a dary pro děti zajistili organizátoři a Obec
Čepí.
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M AT E Ř S K Á Š KO L A
Zdravíme v novém roce všechny
naše kamarády, příznivce a i ty,
co nás ještě moc neznají.
Během roku jsme toho stihli
tolik, že by na ani dvojčíslo Čepských novin nestačilo.

Ti z nás, kteří jsou zastánci zdravého životního stylu, si
zase moc užili přírodní masážní chodník. Není nad to, trochu
si promasírovat nožičky kůrou
nebo kamínky.

Na jaře nás zase nejvíc bavilo
pěstování dobrot na naší zahrádce, no teda spíš ochutnávání dobrot. Nejlepší ředkvičky,
mrkvičky a pažitka rostou na
záhonku ve školce, to ví přece
každý.

Díky novému dopravnímu hřišti na příjezdové cestě se z nás
stali odborníci v oblasti dopravy.
Občas se nám sice plete pravá
a levá, ale to nám neva. Máme
totiž novou bránu, takže jsme na
naší silničce na koloběžkách v
bezpečí… jo a koloběžky se nám
díky sběru papíru rozmnožily,
což je super, už se o ně tolik nehádáme. Tak ještě jednou moc
děkujeme všem, co nám se sběrem pomohli.

Prima bylo taky otevření naší
nové venkovní kuchyňky, taková
blátová polévka a šišková kaše
jsou prostě laskomina.

Na podzim jsme stihli uspořádat
Buchtobraní s drakiádou. Bylo to
parádnický, všichni jsme si nacpali břicha, a dokonce nám ani

Na začátku roku byly všude zavřené sjezdovky. Bylo nám to tak
líto, tak jsme si jednu „modrou“
udělali u nás na zahradě. Sjezdy
střemhlavé, točené - všechno už
umíme.

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 23/2022

13

nikdo s drakem neodlétl. I když
někteří měli na mále.
Pak jsme taky s průvodem lampiónů uložili broučky k zimnímu
spánku u požární nádrže a kupodivu, i přes náročné podmínky v
podobě černočerné tmy, se nám
tam nikdo nevykoupal.
Díky našim šikovným taťkům se
nám na podzim povedla jedna
veselá brigáda, na které jsme
zvelebili naši zahradu a zasadili
několik nových stromků. Teď už
jen čekáme, až se nám na jaře
zazelenají.
No a rok jsme zakončili zpíváním koled pro mamky, taťky, babičky a dědy. A hlavně taky pro
Ježíška, který nám za to pak ve
školce nadělil spoustu krásných
dárků. A teď po Vánocích se
zase už těšíme, co nového letos
zažijeme a objevíme.

HASIČI V ČEPÍ

Nenechají se odradit, těší se, že
mohou pomoci druhým a ještě
dokáží zkoordinovat svoji práci s
dobrovolnickou činností, ano, to
jsou čepští hasiči.
Rozváželi roušky po školách
a školkách, převáželi potřebný
materiál, distribuovali antigenní
testy, a to i přes to, že se museli uvolnit ze zaměstnání. Když
spadly stromy nebo větve, byli
hned na místě. Pomáhají nám,
občanům Čepí, s vykládkou elektroodpadu, ale dokáží motivovat

mládež, nad rámec svého volného času organizují přespolní běh
anebo Velikonoční stezky pro
celé rodiny, ale také reprezentují
naši vesničku na Retroměstečku anebo podpoří Tříkrálovou
družinu!

Marku Velínovi, Tomáši Vymetalovi, Lukáši Horáčkovi, Filipu Kořínkovi a všem, kteří přiloží ručku
k dílu.

Za vzdělávání a vedení mládeže
tímto děkujeme zejména Barboře Syrové, vedoucí mládeže, Tomáši Souškovi, veliteli a všem,
kteří rádi pomohou – Drahoslavu a Haně Souškovým, Milanu
Chocherčákovi, Janu Pleskotovi,

Zimní kroužek probíhá každý
pátek od 17 do 19 hodin v sále
Obecního domu Čepí.
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Zkrátka, bez téhle party by se
nám v Čepí těžko žilo!

Na hřišti u požární nádrže probíhají tréninky s mašinou také
pátky od cca 17 hodin.

U N I V E R Z ITA T Ř E T Í H O V Ě K U
OKÉNKO PRO
DŘÍVE NAROZENÉ

Dlouho jsem přemýšlela o čem
napsat příspěvek do obecních
novin. Hledala jsem nějaké optimistické téma. Stačí si pustit rádio, pustit si televizi, nahlédnout
do zpráv na internetu, do novin...
A co tak potkat někoho? Ať dělám, co dělám, z hovoru je po
chvíli cítit únava, smutek, trochu
obava z budoucnosti.
Žijeme v nějaké podivné bublině,
navzájem se sobě vzdalujeme.
Člověk je tvor kolektivní, a proto
nám chybí vzájemné potkávání, společné prožitky. Chvílemi
mám pocit, že mi někdo stojí za
zády a já najednou nevím, jestli
se mohu zasmát nahlas. Vycházím z domu a neřeším, zda jsem
zamkla. Kontroluji, zda mám
s sebou respirátor.
O to víc si vážím každého vlídného slova, každého projevu dobré
vůle, každé i sebemenší legrace.
Jistě chceme všichni vrátit naše

„staré životy“, i když víme, že už
to nebude jako dříve.
Děti přicházejí o kus rozesmátého dětství. Snad až budou
jednou vyprávět svým dětem,
jak žily, nebudou jim to věřit.
Ale bude to asi trochu podobné
tomu, když dnes řeknete, že jste
zažili doby bez internetu, mobilů, elektrokoloběžek, pizzerií
a jiných úžasných vymožeností.
Vážím si toho, že se můžeme
setkávat na cvičení pro starší
a pokročilé, že můžeme studovat
angličtinu pod vedením úžasné
paní Mgr. Katky Šafránkové, že
můžeme pokračovat ve studiu
virtuální školy. To všechno nám
pomáhá se rovnat se životem,
a i když nás občas zasáhne
nějaká nemoc, radujeme se
z každého drobného úspěchu.
Je úžasné, že pokračují aktivity
s dětmi i s dospělými. Pohlazení
na duši bylo vystoupení s „Waldou“. Za tyto možnosti dějeme
obci, která nám to umožňuje
a i všem, kteří se do tohoto dění
zapojují, ať už jako hlavní aktéři
,nebo jako účastníci. Těším se,
až se budou vysazovat stromy
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u koupaliště, že se projdeme
třeba po plánované pěšince do
Rozhovic. Čeká nás v průběhu roku jistě řada překvapení
a bude moc dobře, aby se do
akcí zapojilo co nejvíce lidí. To
vytváří dobrou náladu a pocit
sounáležitosti.
Díky za prohrnuté cesty, za fungující knihovnu. Je úžasné, jak
jsme se všichni zapojili do třídění odpadu. Těším se, až se
budu při procházce dívat do rozkvetlých zahrádek a až uvidím
úsměvy lidiček kolem.
Přeji všem hodně zdraví a pohody, třeba se budeme potkávat
na společných akcích. Uvítáme
každého, kdo by chtěl s námi
cvičit, případně se zapojit do
vzdělávání.
Děkujeme za autobusová spojení i danou možnost využít senior taxi. Snad každý najde něco
pozitivního, co ho potěšilo, těší
a bude i nadále těšit.

Bc. Růžena Placková,
koordinátorka U3V

O D PA D Y, P O P L A T K Y
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, POPLATEK ZA PSA
Vážení občané, dovolujeme si Vás vyzvat k úhradě poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatků za psy.
Platba na účet: KB 123-2457510237/ 0100 nebo ČS 1144222379/ 0800

Popelnice, roční poplatek Kč 450,-/ 1 osobu/ 2022
Více ve vyhlášce na www.cepi.cz

Psi, roční poplatek Kč 100,-/ 1 psa/ 2022
Více ve vyhlášce na www.cepi.cz

Dotazy na telefony 466 971 130 nebo 602 186 182 nebo osobně.
Termín úhrady: do 30. dubna 2022.

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!

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2022
SOBOTA

26. března			

9:00 - 10:30 u požární zbrojnice

SOBOTA

3. září				

9:00 - 10:30 u požární zbrojnice
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AKTIVITY
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 2022 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.
Těším se na Vás na setkání v obecní knihovně, Jindřiška Festová, vaše knihovnice.
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ÚŘEDNÍ HODINY

STAROSTKA
STŘEDA 15 - 17,30 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

ČEPSKÉ OBECNÍ NOVINY 23/2022

18

RECEPTY PROVĚŘENÉ V ČEPÍ
DOMÁCÍ ROHLÍKY/ HOUSKY od Andrey Stodolové
500 g hladké mouky
1/2 kostky čerstvého droždí (tj. 21 g)
300 ml vlažného mléka
1/2 lžičky cukru
5 g soli (máte-li raději slanější pečivo, můžete dát 8 - 10 g)
60 g oleje, případně másla nebo sádla
hrubá sůl nebo mák na posypání
Droždí umístěte do menší misky, posypte cukrem a rozšťouchejte vidličkou pokud možno na kaši. Zasypte lžící mouky z odměřeného množství, přilijte třetinu mléka, rozmíchejte a nechte 10 minut zpěnit na
kvásek.
Mouku smíchejte se solí, olejem, zbytkem mléka a zpěněným kváskem. Vložte do kuchyňského robota
s hnětacím hákem a nechte 10 minut zpracovávat na těsto a prohníst (nemáte-li kuchyňský robot, můžete těsto zapracovat pomocí ručního šlehače s hnětacími háky). Výsledkem by mělo být hebké, téměř
nelepivé těsto, měkké a poddajné jako plastelína. Zdá-li se vám v průběhu příliš suché, přilijte lžíci nebo
dvě mléka, anebo přisypte mouku, pokud je tak vlhké, že se lepí na mísu i po několika minutách hnětení
(zpočátku se lepit může, dokonce by se lepit mělo). Přesný poměr vždy trochu závisí na kvalitě mouky.
Uhnětené těsto vložte do mísy lehce vytřené olejem, zakryjte ho fólií, aby neosychalo, a nechte při pokojové teplotě kynout třičtvrtě hodiny, až získá dvojnásobný objem.
Dva plechy na pečení vyložte pečicím papírem nebo silikonovou podložkou a položte si je někam poblíž,
ať nepobíháte po kuchyni s vyválenými rohlíky v rukou. Těsto vyklopte z mísy, nelekněte se, že tím z něj
vyženete skoro všechen vzduch, poupravte mu tvar, aby připomínalo kouli, a rozkrojte ho na čtvrtiny. Každou z nich rozválejte na kruh o velikosti 25-30 cm, kam až vás pružnost těsta pustí. Kruh opět rozkrojte
na čtvrtiny. Berte jeden kousek těsta za druhým, položte si jej vnější oblou stranou k sobě, a trochu ho
za rožky roztáhněte do boků. Konce, za které jste těsto drželi, přehněte zpět do středu, stačí jen zhruba
půlcentimetrový camfourek. Plochýma rukama srolujte těsto do ruličky směrem od sebe. Přeneste na
plech, dodržujte aspoň pěticentimetrové rozestupy. Hotové rohlíčky potřete vodou a posypte hrubou solí
nebo mákem. (Chcete-li rohlíky stejně velké, navažte si přesnou porci těsta – na menší rohlík cca 40 g)
Rohlíky nechte na plechu kynout dvacet minut. To je dostatečně dlouhá doba, abyste vyhřáli troubu na
190 stupňů, případně jen na 170, pokud můžete zapnout horkovzduch.
Oba plechy vložte najednou do trouby a pečte 10 minut. Smíchejte lžíci soli se 100 ml vody a po uplynutí
této doby potřete rohlíky slanou vodou. Zároveň otočte plechy zadní stranou dopředu, a prohoďte jejich
pozice v troubě. Dopékejte ještě 7-10 minut do světle hnědé barvy. Anebo trochu víc, pokud máte rádi
rohlíčky skutečně, ale skutečně vypečené.
Upečené pečivo nechte vychladnout na mřížce. Neomezujte se, nestanovujte si příděly, neboť všechno
kynuté je nejlepší v den upečení.
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UTOPENCE od Lucky
Nálev na cca 3 kg špekáčků: 0,8l vody, 0,5l octu, špetka soli, 2 lžíce krystal cukru, 16 ks celého
pepře, 16 ks nového koření, paprika
Doporučuji nakoupit kvalitní špekáčky, ty oloupat. Utopenci mohou mít různý tvar, pokrájet na půlky, nejraději je krájím na kolečka, hezky se proleží a každý si nabere podle chuti. Na dno vymyté sklenice nakladu cibuli na kolečka, někdy i zelí nebo jinou pikantnější zeleninu, na to vrstvu koleček, posypu paprikou
nebo jiným kořením a vrstvy střídám. Je potřeba vše pořádně napěchovat. Uzavřu víčkem a v lednici
otáčím každé ráno a večer, aby se chutě pěkně promísily. Doporučuji konzumovat po 1 měsíci.

MOŽNÁ ZAPOMENUTÉ RECEPTY od Růženy Plackové
ČERNÉ PIVO
9 l vody, 1,5 dkg chmele, 7 dkg melty, 25 dkg cukru. Vše se vaří 1,5 hodiny.
Do vlahého se dá 2 dkg droždí a 24 hodin se nechá kvasit. Potom se přefiltruje a 10 dní se nechá odpočinout v lahvích.
Dobrou chuť!

BŮČKOVÁ MORTADELA
1,5 kg mletého bůčku, 6 vajec, sůl dle chuti. V míse zamíchat a dát přes noc do lednice.
Pro další zpracování: přidat 30 dkg dietního salámu, sterilovaný hrášek a kukuřici, červenou
syrovou papriku, dle chuti pepř, sůl, vegetu…
Směs řádně promícháme a dáme do tlačenkové folie. Vaří se pozvolna asi 2 hodiny, občas se otočí, aby
došlo k dobrému provaření.
Po uvaření rozříznout folii a nechat vychladnout. S pivem (nebo bez něho) to nemá chybu…
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VÍTE O ČEPÍ TOP 10?
1. Víte, že název Čepí během staletí kolísal? Czepie (1385) – Czepy – Czep – Czeppie
(1770) - Čepí (1918).
2. Víte, že v někdejší „staré cihelně“ byl učiněn významný archeologický nález 27
spon z doby bronzové, které daly název celé této skupině hmotných předmětů „spony čepské“?
3. Víte, že dnešní kaplička pochází z roku 1871, ale kaple nebo přinejmenším zvonice stála v Čepí nejméně od počátku 17. století? Z tohoto období je doložen úřad kostelníka.
4. Víte, že v „malé cihelně“ bývalo fotbalové i dětské hřiště, a dokonce se zde uvažovalo o zřízení plochodrážního venkovního stadionu, který byl později vybudován v Pardubicích Svítkově?
5. Víte, že první zmínka o hospodě v Čepí pochází z roku 1563?
6. Víte že, že elektrifikace obce proběhla už v roce 1914?
7. Víte, které historické postavy jsou připomínány na pomníku padlých z I. světové války? A že, reliéf
T.G. Masaryka nebyl z pomníku nikdy odstraněn?
8. Víte, že budova bývalé pošty byla vybudována v architektonickém stylu „tzv. Gočárovské architektury“,
která byla spojena s reprezentativními i obytnými budovami I. republiky?
9. Víte, že za existenci poštovního úřadu vděčí Čepí své poloze mezi Pardubicemi a Heřmanovým Městcem a Čepí dostalo přednost před okolními většími obcemi?
10. Víte, že v roce 1947 koupil pan Čapský první strojní dojení ve vsi? Prý ostatní hospodáři spekulovali,
že „vynález“ bude z krav tahat krev…
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Obecní noviny si můžete prohlédnout na www.cepi.cz – záložka Obecní noviny.
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šéfredaktorka: Bc. Lucie Pohorelcová
redaktoři: Mgr. Jaroslava Chocherčáková, Bc. Růžena Placková, Ing. Leoš Jelínek
grafická úprava: Mgr. Veronika Korbelová
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parkoviště

betonové
schody na sezení

fotbalové
hřiště

hřiště na volejbal
a nohejbal

workoutové hřiště
s přístřeškem

basketbalový koš
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terénní val

velké ohniště

menší ohniště

skatepark

dráha 400 m

VEŘEJNÝ PROSTOR
U POŽÁRNÍ NÁDRŽE
ČEPÍ

nezastřešené
sezení

dětské hřiště

info@mixage.cz · obec@cepi.cz

Děkujeme za podnětné informace a nápady
ke studii, které můžete zaslat na e-mail:

Z prostoru doporučujeme vymístit kontejnery na tříděný odpad na druhou stranu mostu
přes Dubanku.

Nově vytváříme prostor pro parkování s povrchem ze zatravňovací dlažby. Na jižní straně od zázemí navrhujeme využít stávající betonovou plochu pro sk8 s minimálními prvky
a při okraji prostor pro ohniště. Vytváříme terénní valy sloužící jako přírodní tribuny. Jeden
je u prostoru pálení čarodějnic a druhý u nohejbalových hřišť, kde jsou osazeny pro lepší
využití betonové stupně.

Prostor sportovišť doplňujeme o běžeckou
dráhu, která tvoří cestu krajinou. Cesta je lemována přírodními dětskými hřišti, novým
ovocným sadem, novým lesem vedle potoka
a vede podél vodní nádrže. Uvnitř cesty jsou
stávající hřiště a prostor, kde navrhujeme
umístit fotbalové branky pro malé fotbalové
hřiště. Rovněž navrhujeme přemístit a doplnit
plochu workoutu včetně přístřešku.

V návrhu dělíme prostor na dvě části – sportovní s hřišti a společenskou, tvořenou budovou zázemí, požární nádrží a prostorem pro
pálení čarodějnic.

Cílem studie bylo kultivovat veřejný prostor
sportovišť, u požární nádrže, v obci Čepí. Lokalita kolem nádrže je sportovně společenským místem obce, která je měřítkem velkorysá a stávající stav působí neuspořádaně.

sadová výsadba

zastřešené sezení
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POJĎME SE SETKÁVAT V ROCE 2022

Název akce

Termín

Pořadatel

Novoroční turnaj – stolní tenis – mládež

2. 1.

SDH Čepí

Výroční schůze

29. 1.

SDH Čepí

Valentýnský ples - SmartBAND

12. 2.

Obec Čepí, SDH Čepí

Turnaj ve stolním tenise

19. 2.

SDH Čepí

Čertovská zábava - SmartBAND

19. 3.

MŠ Čepí

Maškarní pro děti

20. 3.

Obec Čepí, SDH Čepí

So 26. 3. (9 – 10:30)

Obec Čepí

Ukliďme Čepí

9. 4.

Obec Čepí

Koncert Pernštejnky

23. 4.

Obec Čepí

Čepský tunel, pálení čarodějnic, zábava

30.4.

Obec + SDH Čepí

Zájezd – Národní muzeum Praha

28. 5.

Obec Čepí

Dětský super den na závodišti

4. 6.

Obec Čepí

Čepský guláš, III. ročník + SmartBAND

13. 8.

Obec Čepí

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Družební návštěva Kokšov-Bakša v Čepí

Obec Čepí, SDH Čepí

Hry bez hranic v Čepí

20. 8.

Obec Čepí

Posvícení – nohejbal, zábava

27. 8.

Obec Čepí

Posvícenský mariášový turnaj pro zvané

29. 8.

Mariášníci Čepí

Posvícenská mše u kaple Sv. Marie

4. 9.

Obec Čepí

Vítání občánků

září

Obec Čepí

1. 10.

Obec Čepí

So 3. 9. (9 – 10:30)

Obec Čepí

září

Obec Čepí

Podzimní tvořivá dílna a Helloween

listopad

Obec + SDH Čepí

Zájezd – adventní zámek

advent

Obec Čepí

Vánoční naladění a rozsvěcení stromu
Mikulášská nadílka

4. 12.

Obec + SDH Čepí

Sázení 53 stromů
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Tenisový turnaj - čtyřhry

Orientační přehled na rok 2022.
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