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Malá Čeperka: hřistě, silnice...
Dva roky stačily k tomu, aby se
něktěré z dlouho neřešených
problémů místní části Malá
Čeperka podařilo odstranit.
Pomohly dotace, ale i třeba
pozemkové úpravy.
Na místní část Malá Čeperka, která je vzdálená zhruba 2,5 kilometru jihozápadně od centra obce,
bylo v minulosti dosti zapomínáno. To se naštěstí podařilo za
poslední dva roky změnit a některé její lokality prošly zásadní
proměnou.
„V posledních dvou letech se na
Malé Čeperce podařilo obnovit
herní prvek pro děti na dětském
hřišti, kde byla použita dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ve výši 200 tisíc korun. V loňském
roce proběhla kompletní rekonstrukce nefunkční gravitační kanalizace, která navazovala na již
novou kanalizaci tlakovou, která
odvádí splaškové vody do čistírny odpadních vod společnosti Diton, s.r.o.,“ vyjmenovává část z investic do Malé Čeperky starostka
obce Čeperka Kristina Vosáhlová.
Celkové náklady na gravitační
část kanalizace v této místní části
byly 3, 389 milionu korun.

200 metrů. Tato polní cesta byla
vybudována bez jakéhokoliv finančního přispění naší obce. Cesta byla plně hrazena z dotací a
investorem byl pozemkový úřad.

Pomohla dotace i „Pozemkáři“
Podpora, kterou se na to podařila
získat z dotačního titulu z Pardubického kraje, byla ve výši 2, 870
milionu korun, což velice pomohlo hodně napjatému obecnímu
rozpočtu.
V letošním roce se díky dokončení pozemkových úprav v obci
Podůlšany mohla propojit polní
asfaltová cesta z Malé Čeperky s
komunikací mezi obcí Čeperka a
Podůlšany, kde chybělo dořešit

Napříč už jen po asfaltu
„Cesta je bezplatně předána do
majetku a správy obce Čeperka a
část do majetku obce Podůlšany.
Tato cesta je opravdovým přínosem hlavně pro obyvatele Malé
Čeperky, kdy si zkrátí cestu k nám
do obce, ať už je to na nádraží
nebo do školky,“ pochvaluje si
starostka a připomíná i celkovou
opravu místní komunikace, která
přímo prochází místní částí Malá
Čeperka.

„Oprava komunikace v délce
sedm set metrů přišla na 1, 120
milionu korun. Z toho dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
činila 560 tisíc,“ uvádí Kristina Vosáhlová.
Opravu provedla firma Skanska,
a.s..
Podle starostky je jen na obyvatelích Malé Čeperky, jak dlouho
opravená komunikace vydrží.
„Dodržování dopravního značení, třeba zákazu vjezdu kamionů,
je už hodně na místních obyvatelích. Pokud si budou vážit nemalých invetic do okolí, jejich bydlení je pak komfortnější a majetek
tím získává na hodnotě,“ uzavírá
Leoš M. Kučera
statostka.

Vážení
spoluobčané.
V úvodu tohoto čísla, které vychází po velmi dlouhé
době, mi dovolte omluvu,
která se týká vydávání čeperského zpravodaje. Jeho šéfredaktor pan Josef Stejskal
skončil jako zaměstnanec
obecního úřadu a odešel do
zaslouženého důchodu. Patří
mu velké poděkování za jeho
obětavost, spolehlivost a místy až neskutečnou trpělivost.
Nepodařilo se nám dlouho sehnat nikoho, kdo by se vydávání Čeperáku mohl intenzivně věnovat. Máme představu,
že opět budeme zpravodaj
vydávat čtvrtletně a do vašich
schránek bude distribuován
zdarma. Snad se podaří sdělovat informace o akcích nejen
aktuální, ale v předstihu i pozvat na akce nadcházející. Podařilo se nám sehnat nového
šéfredaktora, dokonce je to i
náš rodák, pan Leoš M. Kučera. Snad se spolupráce podaří
a výsledkem bude dostatečná
informovanost o dění v naší
obci. Budeme rádi i za příspěvky nebo náměty od vás.
Své podněty můžete zasílat
na email : obec-ceperka@volny.cz , přinést vytištěné nebo
je vhodit do poštovní schránky úřadu.
Toto prosincové, obnovené,
vydání je věnováno shrnutí
většiny akcí z let 2015 a 2016,
které se podařilo realizovat
nebo právě probíhají. Přeji
nám všem příjemné prožití
vánočních svátků a úspěšný
rok 2017.
Kristina Vosáhlová,
starostka
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Novou hasičskou cisternu získala Čeperka
Jako první dobrovolná jednotka v České republice budou čeperští hasiči využívat šestikolovou cisternu za téměř
Je to trochu jako kdyby byl Štedrý
večer už o tři dny dřív a ještě už
ve tři hodiny odpoledne. Středa
21. prosince je dnem, kdy si dobrovolní hasiči z Čeperky oficiálně
převezmou nový hasičský vůz.
Tatrováckou cisternu přezdívanou kvůli ostrému sklonu kabiny
mezi hasiči Nosorožec zakoupila
obec za pomocí dotace z prostředů Evropské unie a podpory skupiny sponzorů. Stála osm milionů
korun a více než rok usilovné práce spousty lidí. Díky ní se podařilo
sehnat peníze na spolufinancování a obec nemusela ze svého rozpočtu doplácet.
90 procent nákladů z operačního programu Evroské unie
Čeperka si nový hasičský vůz
může dovolit hlavně díky 90procentní dotaci v rámci Integrovaného operačního programu
(IROP) Evropské unie.
V roce 2016 bylo zahájeno nové
programovací období na získání
dotací z Evropské unie.
Postupně docházelo k vyhlašování jednotlivých výzev, ze

kterých šlo získat dotace na konkrétní projekty. V rámci vyhlášení
19. Výzvy Technika pro integrovaný záchranný systém v rámci Integrovaného operačního programu
(IROP) bylo možnost získat dotaci
na nákup nové CAS 30 ve výši 90
procent z celkových uznatelných
nákladů.
Příjem žádostí začal 31. 12. 2015 a
skončil 13. 6. 2016, protože došlo
k vyčerpání finančních prostředků.
Mazlík za téměř 8 milionů
„Na začátku byla myšlenka, se
kterou přišel starosta Sboru dobrovolných hasičů Josef Syrůček.
Zhruba týden jsme se snažili
získat podrobnější informace té
konkrétní výzvy a peníze nejen
na deset procent dofinancování,
které musí uhradit obec ze svého
rozpočtu,“ vzpomíná na začátek
více než ročního snažení starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.
Přiznává, že pustit se do projektu
nebylo úplně snadné rozhodnutí.
Cena nové hasičské cisterny na
podvozku Tatra se pohybuje kolem osmi

Hasičská cisterna CAS 30, Tatra 815-7
Cisternová automobilová stříkačka CAS 30/9000/540 - S 3 VH
T815-7 6x6.1 je zásahový požární automobil těžké hmotnostní
třídy, schopný provozu na všech komunikacích a v terénu. Požární příslušenství v provedení pro velkoobjemové hašení. Požární
automobil je postaven na třínápravovém podvozku TATRA T815-731R32 6x6.1 s připojitelným pohonem přední nápravy a s průběžným rámem. CAS 30 je určena k přepravě požárního družstva
1+3 v jedné řadě a hasebních prostředků k provedení požárního
zásahu vodou nebo pěnou při použití nízkého nebo vysokého
tlaku vody. S CAS je také možné provádět zásahy technického
charakteru při záchraně lidských životů a ochraně majetku, omezení škod na životním prostředí a při mimořádných událostech a
živelných pohromách.
milionů korun včetně DPH a nevýhodou evropských peněz je,
že nákup musíte provést v celé
výši za své a čekat kolem tří měsíců na proplacení dotace. Tudíž
bylo potřebné zajistit úvěr, který
by pokryl celý nákup nového hasičského vozu. Po získání veškerých dostupných informací, byla
prvotní myšlenka přednesena
zastupitelstvu obce k projednání.
Zastupitelstvo obce přednesený návrh projednalo a rozhodlo,
že pokud bude
opravdu

výše dotace 90% z celkových
uznatelných nákladů, že starostka
může prostřednictvím firmy Stelma spol s r. o. podat žádost.
Stará musí pryč!
Koupě nové CAS byla ale podmíněna prodejem 20 let starého požárního automobilu Tatra T 148,
který nám doposud sloužil a dále
ze strany čeperských hasičů bylo
přislíbeno sehnání sponzorských
darů na pokrytí spolufinancování
obce. K dotaci z Integrovaného
operačního programu (IROP)

Cisternová automobilová
stříkačka CAS 30 - T 815-7 6x6.1
je moderní vozidlo používané
dosud výhradně profesionálními hasiči.
Ještě před pár dny stála nová cisterna pro
čeperské hasiče zatím bez polepů v hale
THT Polička (na snímcích naproti nahoře).
Dvaatřicet let stará Tatra T 148, která v
Čeperce sloužila dosud (snímek zachycuje
zásah při požáru u Trávnických), byla
odprodána hasičům do sousedních Libišan.
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díky 90procentní dotaci a sponzorům
osm milionů korun. Část peněz se zavázali sehnat sami od sponzorů. Obec tak nedoplácela ani korunu ze svého.

Evropské unie ve výši více než 6,
852 milionu korun byl třeba sehnat ještě více než milion korun
na spolufinacování a administrativní výdaje. Vše se nakonec podařilo sehnat díky dotaci z Pardubického kraje, prodeji staré Tatry T
148 do Libišan a sponzorským darům v celkové výši 470 tisíc korun.
Velké poděkování za poskytnuté
sponzorské dary patří firmě TPE
Čeperka k.s., společnosti Elektrárny Opatovice a.s., společnosti
H.A.N.S. stavby, a.s., firmě Diton
s.r.o., Agrodružstvu Klas Křičeň a
firmě Autotransport Němeček &
synové.
Díky všem těmto okolnostem se
rozběhla téměř roční práce.
Firma Stelma spol. s r.o., která administruje celou akci, vyplnila a
podala žádost včetně všech jejích
příloh.

Předání těsně
před Vánoci
Dne 21. dubna
2016 dorazilo do
datové schránky obce
rozhodnutí o registraci akce a
rozhodnutí o poskytnutí dotace,
mohlo být vypsáno nadlimitní výběrové řízení.
Celé výběrové řízení trvající čtyři měsíce vedl pan Mgr. Zdeněk
Tomáš. Protože dodavatelů není
mnoho, přihlásila se pouze jedna
firma a ta byla zároveň vybrána
jako dodavatel.
„Cisternu pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Čeperka dodala firma THT Polička,
s.r.o. za cenou 7 613 925 Kč včetně DPH a 21. prosince 2016 v 15
hodin před „hasičárnou“ dojde ke
slavnostnímu předání nové cis-

Díky sponzorům nemusela Čeperka
na cisternu doplácet ze svého
Z následujích údajů je jasně patrné, že obec nebude muset na pořízení
nové cisterny ze svého rozpočtu nic doplácet.
Na jedné straně jsou příjmy v celkové výši 1.291.500 Kč, konkrétně:
prodej Tatra T 148 obci Libišany - 521.500 Kč, dotace z Pardubického
kraje – 300 000 Kč, sponzorské dary v celkové výši 470.000 Kč.
Velké poděkování za poskytnuté sponzorské dary patří firmě TPE Čeperka k.s., společnosti Elektrárny Opatovice a.s., společnosti H.A.N.S.
stavby, a.s., firmě Diton s.r.o., Agrodružstvu Klas Křičeň a firmě Autotransport Němeček & synové.
Proti tomu výdaje související s nákupem CAS v celkové výši 1.061.392
Kč, konkrétně: Administrace celého projektu včetně studie proveditelnosti – 250.000 Kč, výběrové řízení 50.000 Kč, dofinancování, které
mělo být z obecního rozpočtu ve výši 10 % – 761 392 Kč.

terny včetně kompletního nového vybavení naší jednotce dobrovolných hasičů,“ říká s úlevou
starostka Čeperky.
Cisternová automobilová stříkačka CAS 30/9000/540 - S 3 VH
T815-7 6x6.1 je zásahový
požární automobil
těžké hmotnostní
třídy, schopný
provozu na
všech komunikacích a v
terénu.
Jako první v
republice...
Požární příslušenství
v provedení pro velkoobjemové hašení. Požární automobil
je postaven na třínápravovém
podvozku TATRA T815-731R32
6x6.1 s připojitelným pohonem
přední nápravy a s průběžným
rámem. CAS 30 je určena k přepravě požárního družstva 1+3 v
jedné řadě a hasebních prostředků k provedení požárního zásahu
vodou nebo pěnou při použití
nízkého nebo vysokého tlaku
vody.
Je vybavena požárním čerpadlem
o jmenovitém průtoku 3 000 litrů za minutu, nádrží na vodu
a pěnidlo, lafetovou proudnicí,

nárazníkovou lafetovou proudnicí, střešní lafetovou proudnicí
a vysokotlakým průtokovým hadicovým navijákem. Cisternu této
řady budou v Čeperce používat
jako první dobrovní hasiči v celé
České republice. Volbu oceňují
také v hasičských jednotkách v
okolí.
„Vzhledem k tomu, že máte v Čeperce dobře fungující jednotku, s
velmi pěkným zázemím, lidi, kteří
fungují a chtějí fungovat, byl to
ze strany obce rozhodně dobrý
krok, jak pomocí 90% dotace obměnit vozový park,“ míní Jan Kratochvíl ze Sboru dobrovolných
hasičů ve Volči.
Předchozí cisterna CAS 32 na
podvozku Tatry 148 je podle něj
sice ve velmi dobrém stavu, ale
stále se jedná o vozidlo už dvaatřicet let staré.
„Nová velkokapacitní cisterna je
naopak jedno s nejmodernějších
vozidel, které se na trhu vyskytují.
Také je třeba si uvědomit, že splnit podmínky dotačního programu není vůbec jednoduché a realizace celého projektu byla zcela
určitě náročná, jak technicky, tak
administrativně. Takže gratuluji
čeperským hasičům, že se vše povedlo dotáhnout do konce,“ uzavírá Jan Kratochvíl z Volče.
Leoš M. Kučera
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Kanalizace si musí na provoz vydělat

Jen za poslední dva roky si opravy podtlakové splaškové kanalizace v Čeperce vyžádaly více než 900 tisíc korun.

Svým řešením je splašková kanalizace v Čeperce neobvyklá.
Byla koncipována jako podtlaková, tato technologie je méně
využívána a ani společnost VaK
Pardubice nemá kanalizaci zájem
převzít do správy a provozovat jí.
Celý provoz tudíž zůstává na bedrech obce.
„Veškerá údržba a opravy jdou z
obecního rozpočtu. Stočné, které je za tuto službu vybíráno, by
mělo pokrýt celkové náklady a
ještě by mělo zbýt na případnou
obnovu,“ vysvětluje starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.
V letošním roce se za stočné vybralo celkem 1,100 milionu ko-

Kam volat když
kanalizace zlobí?
Podtlaková kanalizace je
specifický projekt, který slouží v Čeperce již od roku 2007.
Má svůj provozní řád, obsuhu
i plán oprav a rekostrukcí.
I přes pravidelnou údržbu a
výměnu některých klíčových
zařízení a součástí může dojít
k potížím na jímce či někde
na trase.
V případě zjištění jakéhokoliv problému závad na kanalizaci je dobré nic neodkládat,
ale okamžitě kontakovat:
- obecní úřad (tel. 606 660
202, 727 827 403)
- nebo pana Františka Šroma
(tel. 727 827 402).
(era)

run bez DPH. Jen pro představu:
v posledních dvou letech bylo
do oprav investováno celkem
909 tisíc korum bez DPH .„Tato
částku zahrnuje ve skutečnosti
jen ty největší investice. Vedle
toho je nutné počítat s náklady na každodenní dohled, který
na vakuové stanici zajišťuje pan
František Šrom a na čistírně pan
Jiří Hemrlík. Síť funguje pod odborným dohledem pana Ing. Miloše Machúta, který nám provoz
kanalizace zaštiťuje jako osoba
způsobilá. Bez něj bychom se neobešli,“ uzavírá starostka. Náklady na běžný roční provoz jsou ve
výši 1,101 milionu korun . (era)

Celkové náklady na běžný roční provoz

Náklady na opravy kanalizace

- náklady na elektrickou energii
330 000 Kč
- mzdové náklady pro veškerou
obsluhu 145 000 Kč
- odvoz kalů 50 000 Kč
- drobný materiál 26 000 Kč
- oprava a obnova 400 000 Kč
- úroky ze splátek a pojištění 150.000 Kč

- oprava nátěrů v čistírně odpadních
vod Čeperka 450.000 Kč
- výměna aeračních elementů
100.000 Kč
-oprava čerpadla pro vakuovou
stanici 120.000 Kč
- vyčištění ČOV 50.000 Kč
- servis vakuové stanice 30.000 Kč ročně
- generální oprava jedné ze čtyř
vývěv na vakuové stanici 60.000 Kč
- odkup pozemku pod ČOV od Elektrárny
Opatovice a.s. 99.000 Kč

Celkem 1 101 000 Kč
Navíc splátky úvěrů na kanalizaci
činí ročně 1 584 000 Kč a do fondu
obnovy by mělo být každoročně
přidáno 800 000 Kč.

Celkem 909 000 Kč

Reálné stočné by bylo mnohem dražší
Když se podíváme na předchozí
článek a porovnáme příjmy a výdaje na provozní náklady, opravy a peníze na úhradu úvěru a
příspěvěk do fondu oprav vyjde
nám číslo, které je daleko vyšší
než částka, jež za metr krychlový
platíme.
Poplatek 31 korun bez DPH za
„kubík“ přesto zůstane v této výši
pro rok 2017.
Zastupitelé obce se na ceně stočného dohodli na svém jednání
12. prosince. I přes to, že na provoz kanalizace a čistírny odpadních vody, obec doplácí ze svého
rozpočtu.
„Kalkulace stočného pro rok 2017
vychází dle skutečných provozních propočtů na 58,08 korun za

metr krychlový, přesto i nadále zůstává cena pro občany 31
Kč bez DPH za metr krychlový,“
uvedla starostka Kristina Vosáhlová.
Důvodem ponechání této ceny je
i změna způsobu vybírání stočného od 1. 1. 2016. Ten vycházel ze
spotřeby dle vodoměru.
„Uvidíme, jaký bude vývoj v příštím roce, kdy se nám ustálí počet
občanů v obci. To nám sice přinese něco málo více vybraných peněz, ale zároveň nutnost přípravy
navýšení kapacity čističky odpadních vod Čeperka,“ vysvětlila starostka. V příštím roce začne obec
s přípravou projektové dokumentace na intenzifikaci (navýšení kapacity) čističky Čeperka a začne

vyhledávat nejvhodnější dotační
titul, ze kterého by bylo možné
dosáhnout na spolufinancování
nákladů na toto rozšíření.
„Odvádění splaškových vod je
služba pro všechny. Systém vyúčtování může mít své chyby, ale
važme si toho, že zde kanalizace
je. A opětovně žádáme občany,
aby nevhazovali ani nevypouštěli
do kanalizace nic, co tam nepatří.
Ucpání způsobí problém nejen u
nich, ale i v dalších domech v ulici
a v okolí,“ upozornila Kristina Vosáhlová.
Obecní úřad také žádá majitele
domů, kteří dosud neodevzdaly
smlouvy na odvádění odpadních
vod do kanalizace, aby tak neproLeoš M. Kučera
dleně učinili.
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Vyhlášky omezují nejen podomní prodej
Nově mají v obci smůlu obchodníci nabízející služby či zboží. Podnikatelé si budou domlouvat svoz odpadu sami.
Rada obce a později i obecní zastupitelstvo schválili na svých
posledních letošních jednáních
hned několik nařízení a vyhlášek,
které upravují podomní prodej,
poplatky za držení psa nebo nakládání s odpady podnikatelů.
Zákaz podomního prodeje
Nejradikálnějším obecním dokumentem za posledních několik
let je nové nařízení obce týkající
se zákazu podomního a pochůzkového prodeje. Tento trend je v
obcích a městech čím dál patrnější.
Praxi podomního prodeje patrně není vhodné romantizovat si
představami utvořenými četbou
románů Oty Pavla. Podomní prodejci již dávno neprodávají jen
ledničky a vysavače, nýbrž nabízejí nejrůznější finanční produkty, změny dodavatelů energií a
další služby, přičemž je zřejmé,
že neinformovaný spotřebitel
(zejména senior či jiná osoba ve
zranitelném postavení) se může,
překvapen v bezpečí svého domova, snadno nechat zmást a
uvázat se ke smlouvě, kterou by
za jiných podmínek neuzavřel. V
současné době lze proto zaznamenat silný trend obcí regulovat
podomní prodej na svých územích vlastními právními předpisy.
Podomním prodejem se rozumí
prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží
či poskytování služeb, provozovaný bez pevného stanoviště
obchůzkou jednotlivých bytů,
domů, budov apod. bez předchozí objednávky. Podomním prodejem není
prodej

zboží či poskytování služeb nebo
nabízení prodeje zboží či poskytování služeb, které jsou realizovány na základě předchozí objednávky uživatelem bytu, domu,
budovy apod.
Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje
zboží či poskytování služeb mimo
provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním souhlasem
podle zvláštního zákona1 s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče,
závěsný pult, zavazadlo, taška,
přenosné prostředky elektronické komunikace a podobná
zařízení) nebo přímo z ruky. Pochůzkový prodej je zpravidla
provozován formou pochůzky,
při níž je potencionální uživatel
zboží nebo služeb vyhledáván
prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranstvím či veřejně
přístupných místech, přičemž
nerozhoduje, zda ten, kdo zboží
nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí
na místě.
Zákaz se nevzstahuje například
na prodej tisku prostřednictvím
kamelotů, na zásilkový prodej,
na vánoční prodej ryb a stromků,
jmelí a chvojí v období od 7. - 24.
prosince běžného roku nebo
na prodej v pojízdné prodejně a
obdobném zařízení sloužícím k
prodeji zboží nebo poskytování
služeb. Výjimku mají také
nabídky a prodej zboží a poskytování služeb při výstavních,
školních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních a sportovních
podnicích.

Na příjezdech do obce se brzy objeví nová cedule o zákazu podomního prodeje.

Proměnou prošla vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

ve stejné výši, tedy 550 Kč. Senioři, kteří dosáhli 70 a více budou
platit 300 Kč za osobu. Poplatky
za odpady na rok 2017 se budou
v hotovosti vybírat od 9. ledna.

Odpady musí podnikatelé řešit s
firmou Marius Pedersen
Na základě usnesení Rady obce
Čeperka ze dne 30. 11. 2016 se
nově nebudou uzavírat smlouvy na svoz odpadu mezi obcí a
podnikatelskými subjekty v obci.
Ty se musí obrátit přímo na svozovou firmu Marius Padersen
a. s. a smlouvu řešit přímo s ní.
Kontaktní telefon je 495 540 040.
Je možné si zvolit četnost svozu 1x měsíčně za 822,40 Kč bez
DPH roočně nebo 1x za 14 dní za
1536,60 Kč bez DPH také ročně. V
případě, že firma či drobný podnikatel nemá vlastní nádobu na
odpad, může si ji pronajmout za
100 Kč ročně.
Pro fyzické osoby zůstává poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatky za psa
Sazba poplatku za psa na kalendářní rok činí: a) za prvního psa
150 Kč, b) za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 250 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu100 Kč,
d) za druhého a každého dalšího
psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu 150 Kč.
Plné znění vyhlášek a nařízení
na webové stránce obce:
www.ceperka.cz Leoš M. Kučera
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Základní škola čeká
na větší opravy
Základní škola v Čeperce, kterou
navštěvuje 59 žáků má v současné době čtyři třídy z nichž v jedné
je třetí a čtvrtý ročník sloučen.
V letošním školním roce se podařilo navýšit kapacitu družiny na
50 žáků, což rodiče velice uvítali.
Dvě třídy mají nové interaktivní
tabule. Jednu zakoupila obec,
druhá byla zakoupena z dotace
od společnosti Lesy ČR, s.p..
V září byla na dvorku školy položena dlažba, která slouží hlavně
pro míčové hry.

Na podzim došlo díky přičinění
rodičů dětí navštěvujících školu k
úpravě přilehlého pozemku, kde
byly zasázeny nové stromy a keře.
Pozemek bude využíván pro pracovní vyučování a děti zde samy
budou pěstovat různé plodiny a
zároveň se s nimi seznamovat.
Chystá se k celkové revitalizaci
nádvoří, snad se podaří zastřešit
hlavní vstup do školy, zastřešení
stojanu na kola, je připravena dokumentace na výměnu teplovod(era)
ní přípojky.

V září přibyla na dvorku základní školy nová dlažba, která slouží hlavně pro míčové hry.

Mateřská škola má 50 dětí, obědvají v ní i školáci
Mateřská škola v Čeperce je
dvoutřídní s kapacitou 50 dětí.
Je umístěna ve středu obce. Sousedství s parkem a rybníkem ji
zajišťuje klidné prostředí.
Budova školy je obklopena dobře vybavenou prostornou zahradou. Ve školní jídelně se stravují i
žáci Základní školy v Čeperce.
Mateřská škola prochází stálými
opravami a úpravami.
V loňském roce byla dokončena
nákladová rampa u jídelny, která
se nestihla zrealizovat při předchozím zateplení objektu.
Dále byla provedena celá nová
teplovodní přípojka do mateřské

školy včetně doplnění regulace a
měření topné soustavy.
Během loňských prázdniny proběhla obnova celé školní jídelny
včetně vybavení. Byl doplněn
větší a nový lapač tuků ze školní
jídelny, provedena nová kanalizační přípojka a vydláždění části
propadlého školního dvora. V letošním roce se uskutečnila celková rekonstrukce obou sociálních
zařízení včetně všech rozvodů s
celkovými náklady 1,140 milionu
korun. V příštím roce se budeme
chystat na opravu hlavního elektrického rozvaděče a venkovního
(era)
sociálního zařízení.

Projekty realizované v roce 2016

Pojezdová brána u sběrného dvora – 47 000 Kč z toho Chodník na hřbitově – 53.000 Kč z toho dotace ze Svaz- Veřejné osvětlení v ulici Jungmannova a Jiráskova –
dotace od neziskové organizace Asekol 20 000 Kč.
ku obcí pod Kunětickou horou 20.000 Kč
225 000 Kč.
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Investice roku 2017? Asfaltky či rybník?
Každý komunální rozpočet, ať
už jde o vesnici nebo velké město, obsahuje často řadu položek
a projektů, které by radnice ráda
zvládla, ale ještě úplně neví, zda
se jí na to podaří sehnat prostředky.
Je to vždy na dlouhou debatu,
kterou z oprav nebo jakou jinou
investici do rozpočtu zařadit.
Některé plány je třeba odkládat
na další období, něco se podaří
zajistit například díky dotaci. Příkladem je pořízení nového hasičského vozu. Na něj se podařilo
sehnat dotaci a ještě sponzory
na spolufinancování. Ve výsledku
nezaplatila obec ze svého rozpoč-

tu ani korunu. To se ale povede
spíš výjimečně. Přesto alespoň
částečná dotace může některý z
projektů postrčit a je třeba být na
to připraven.
V následujícím výčtu jsou akce,
které by Obec Čeperka ráda v
příštím roce uskutečnila:
 Prioritou je rekonstrukce zbývající části Jiráskovy ulice od křižovatky s ulicí Raisova až k Jezírkovému centru s předpokládanými
náklady 2 200 000 Kč. Tim dojde k
propojení cesty na Hrobice.
 Úprava komunikace B. Němcové od nádraží směrem na Podůlšany, kde došlo z důvodu položení nového živičného povrchu

k navýšení stávající komunikace.
Obec zde chce vybudovat nových
chodník a před tím založit nový
kabel, který bude zajišťovat napájení veřejného osvětlení v této
části obce.
 Příprava podkladů pro úpravu
břehů požární nádrže v Čeperce
a nalezení vhodného dotačního
titulu.
 Břehy požární nádrže (rybník)
je nutné ještě zpevnit vhodnými
vegetačními válci zeleně, které
zajistí vlastním kořenovým systémem zpevnění a nemělo by do
budoucna docházet k erozi nijak
nezpevněných břehů.
 Pasportizace a celková úprava

Obec potřebuje nové dopravní značení
Čeperka se musí rozhodnout,
jak naloží s dropravními
značkami v jejích ulicích a přilehlém
okolí.
Nejdřív je nutné zpracovat
pečlivý pasport (přehled),
kde
jaká značka je
a proč. Z toho
poté vyvstanou
otázky, zda je to tak
dobře a mají tam zů-

stat nebo ne. Pasport dopravního značení je dokument,
který informuje o
stavu a umístění dopravního
značení
v
konk rétním
místě. Obce
pak nemusejí
pro každou
novou
dopravní značku
zpracovávat a
složitě
vyřizovat
nový návrh dopravní-

ho značení. Pasport tak ušetří čas
a peníze. Dokument může rovněž
sloužit jako právní podklad při
řešení případných dopravních
nehod v obci.
Jsou místa, kde je třeba dávat
bedlivý pozor nejen při přecházení nebo při jízdě na kole. Stavba
dvoukolejky s sebou přinesla například zhoršení výhledu do křižovatky nebo i potíže při vyhýbání protijedoucích vozidel. Může
se proto také stát, že některé z
ulic budou muset být označeny
(era)
jako jednosměrné.

dopravního značení v obci.
 Zajištění zpracování projektu,
návrh vhodného dopravního značení na místních komunikacích v
obci.
 Postupná obnova výsadby po
obci.
 Příprava projektu na vhodné
řešení a možnou rekonstrukci
hřbitovní zdi a nalezení dotačního titulu . Jedná se o hlavní vstup
do hřbitova a celkovou rekonstrukci zdi.
 Oprava místních komunikací
podle finančních možností obce
 V současné době je zpracováván projekt na opravu ulice FučíLeoš M. Kučera
kova.

O Čeperáku...
Číslo Čeperáku, které nyní
držíte v ruce je trochu jiné
než ta předchozí. Nebylo naší
snahou se odlišit, spíš použít postupy, které s kolegyní
grafičkou známe z práce pro
deníky a týdeníky. Příspěvky
jsou psány na míru do layoutu, který ctí nějaká garfická
pravidla. To ale neznamená,
že je dokonalý, stejně jako
obsah článků. Budeme rádi
za jakoukoliv zpětnou vazbu.
Díky.
Leoš M. Kučera, šéfredaktor

Rekonstrukce školní jídelny, doplněn větší a nový lapač Herní prvenk na dětském hřišti v místní části Malá Če- Opravy obecních bytů a také bytu v objektu v areálu
tuků v kuchyni a vyměněna přípojka kanalizace.
perka - 300 000 Kč.
hřiště – 250 000 Kč.
(era)
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Obec Čeperka
pořádá dne 1.1.2017 v 17 hod.

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ.
Všichni jste srdečně zváni.

Exkluzivní thajský relax 60 minut

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY

Obec Čeperka

MYSLIVECKÝ
PLES
se koná

Na Rozkoši U Kulatý Báby
Myslivecký spolek Čeperka-Hrobice
Vás srdečně zve na Myslivecký ples,
který se koná dne 28. 1. 2017 od 20 hodin
v Pardubicích v Restauraci
Na Rozkoši U Kulatý Báby.
Předprodej vstupenek bude v Čeperce
dne 10. 1. 2017 od 18.00 do 19.00 hodin
v Hospůdce u Syrůčků.
Doprava na ples i zpět bude zajištěna
autobusem. Odjezd bude ještě upřesněn
u prodeje, obecním rozhlasem a na webových
stránkách obce www.ceperka.cz.
Těšíme se na vaši účast. Další informace
na telefonu: 606 662 168, pan Černík.
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