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Život obci dávají její obyvatelé

Snímky na této stránce připomínají akce nebo činnost
obce a spolků, které v ní působí. Další fotografie i bilanční texty najdete uvnitř jarního vydání Čeperáku.

O lidech, co něco
dělají pro lidi...
První letošní číslo Čeperáku,
díky mně i trochu opožděné,
je hodně bilanční. Za uplynulým rokem se ohlíží v přehledu
témat při jednáních obecního zastupitelstva, připomíná
předvánoční předání nové
cisterny dobrovolným hasičům, velký prostor je věnován
i spolkům a občanským aktivitám, které v Čeperce působí.
Právě ty dávají obci ten
správný život. Ducha obce,
její schopnost žít, rozvíjet se,
bránit se..., určují jen a jen její
obyvatelé. Můžeme mít sebekrásnější domy, ale můžeme v
nich zůstat sami a jen koukat
na to, jak venku svítí slunce.
Od dětství jsem byl pyšný na
místní hasiče, chodil se dívat
na hřiště na nohejbalisty, jako
kluci jsme jezdili na kole za
mysliveckou maringotkou taženou postarším traktorem.
Mám ale i čerstvé zážitky z
velmi vydařeného „Buchtového jarmarku“, byť už jsem ve
věku a váhové kategorii, kdy
by mě měla lákat spíš výstava
a prodej zeleniny. Výtěžek z
„Buchtového jarmarku“ byl
letos 16474 korun a půjde na
úhradu hiporehabilitačního
pobytu pro Štěpánku. Její maminka posílá vzkaz:
„Obrovské děkuju patří všem
co napekli, pomohli s organizací a vše do posledního
drobečku koupili. Štepánce
to velice pomůže a její úsměv
a třeba i první krůčky patří
všem! Děkujeme jste nejlepší!!!“.
A já se „jen“ přidávám.
Leoš M. Kučera, šéfredaktor
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Obecní rozpočet počítá s 14,5 milionu
V letošním roce chce obec vybudovat cestu k Jezírkovému centru, přístřešek u školy a shání peníze na čističku
Obec Čeperka již několik let hospodaří s rozpočtem ve výši okolo 14 až 14,5 milionu korun. Ten
ji umožňuje zajistit svůj provoz,
splácet úvěry na čističku odpadních vod a několik menších investičních projektů. Letos to bude
hlavně vybudování asfaltové komunikace vedoucí směrem k bývalé střelnici.
„Rozpočet pro rok 2017 je pro nás
standardní, držíme ho v podobné
výši již několik let,“ říká starostka
Čeperky Kristina Vosáhlová.
Největšími položkami z rozpočtu
ve výši něco málo přes 14,5 milionu korun jsou náklady na odvádění a čistění odpadních vod ve
výši 1,1 milionu korun, provoz komunálních služeb za 1,2 milionu,
nakládání s odpady přijde obecní
kasu na 840 tisíc korun. Provoz a
opravy mateřské školy stojí 750
tisíc, základní škola 865 tisíc. Na
300 tisíc přijde veřejné osvětlení.
Asi nejzajímavější částí každého
obecního rozpočtu jsou investice.
V těch je Čeperka pro letošek zatím opatrnější.
„Rok 2017 je pro nás spíš obdobím příprav projektů a shánění
dotací pro akce na další volební
období. Byla bych ráda, kdyby
se podařilo připravit například
rozšíření kapacity čistírny odpadních vod. Výstavba druhé nádrže
čistírny vyjde na deset až dvanáct

milionů korun a bez dotace se
to neobejde. Je ale potřeba a tak
by bylo fajn, kdyby se ji povedlo
vybudovat už třeba v roce 2019,“
vysvětluje starostka.

V letošním rozpočtu jsou proto
vyčleněny peníze hlavně na výstavbu přístřešku u základní školy
a vyasfaltování cesty vedoucí k
bývalé střelnici.

„Prioritou jsou silnice a chodníky.
Hlavně spojovačka k Jezírkovému
centru. Již na ni máme stavební
povolení a v běhu je výběrové
řízení na dodavatele,“ tvrdí starostka. Obec tak napojí svou část
cesty směrem k bývalé střelnici.
Naváže tak na úsek vedoucí k vodárně u Hrobic, který vloni nechal
zrekonstruovat Pozemkový fond
ČR. „Pokud se nám bude finančně
dařit uvažujeme i o rekonstrukci
ulice Fučíkova,“ doplňuje Vosáhlová. Pro zbytek plánů musí Čeperka najít příležitostně dotace.
Na opravu čeká například zeď
hřbitova, Čeperka se také musí
rozhodnout, jak naloží třeba s dopravními 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 zůstat nebo
ne. Pasport dopravního značení
je dokument, který informuje o
stavu a umístění dopravního značení v konkrétním místě. Obce
pak nemusejí pro každou novou
dopravní značku zpracovávat a
vyřizovat nový návrh dopravního
značení. Pasport tak ušetří čas a
peníze. Dokument může rovněž
sloužit jako právní podklad při řešení případných dopravních neLeoš M. Kučera
hod v obci.

Srnčí zvěř a zajíci potřebují klid k vyvedení mláďat
Myslivci se již od dubna starají ve
svých honitbách o klid v přírodě,
který by měl být i v květnu a červnu.
Srnčí začíná klást mláďata, zajíci mají
druhé vrhy, hnízdí bažanti a zpěvné
ptactvo.
Je důležité připomínat nemyslivecké veřejnosti, že bezohledné rušení
živočichů, volné pobíhání psů či jiné
aktivity v přírodě, např. jízda na čtyřkolce, cykloturistika, pěší turistika a
pohyb mimo vyznačené stezky, jsou
v tomto období pro zvěř velmi nepříznivé. Ohroženy nejsou jenom dospělé matky, ale pochopitelně jejich bezbranná mláďata. Je rovněž důležité
upozorňovat veřejnost, jak se zacho-

vat při nalezení zdánlivě opuštěného
mláděte. Nepřibližovat se na kontakt
s mládětem, nesahat na něj a pokud
možno oznámit jeho nalezení některému členovi mysliveckého sdružení
(tel. 606 662 168), případně na Obecní úřad v Čeperce (tel. 466 941 017,
606 660 202).
Červen je měsíc myslivosti a ochrany
přírody. V tomto měsíci se již vyskytuje velké množství mláďat volně žijících druhů živočichů, nejenom myslivecky obhospodařovaných. Právě
mláďata jsou vystavena predačnímu
tlaku a různým negativním faktorům,
proto při svém pobytu v přírodě berte
na toto ohled.
Děkujeme MS
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Za elektrárnou vyroste
brzy nová papírna
V těsném sousedství Elektrárny Opatovice přibude brzy
nový závod. Na pozemcích vedle skládky uhlí EOP směrem
k Hrobicím chce firma RollPap
vybudovat továrnu na výrobu hmoty pro
výrobu například toaletního papíru a dalších hygienických potřeb. V nové papírně
by mělo pracovat sedmdesát lidí.
„Naše společnost Rollpap vznikla v roce
1995 a patří k nejvýznamnějším výrobcům
toaletního a sanitárního papíru v ČR. Nabízíme pestrou škálu hygienických produktů,
které jsou v centru každodenní pozornosti
spotřebitelů. Pomáháme také s prodejem
vstupních surovin pro výrobu toaletního
papíru, s pořízením technologií a ostatních zařízení na výrobu toaletního papíru
včetně zprovoznění a zaškolení personálu,“
uvedl před nedávnem zástupce firmy RollPap při představení záměru stavět novou
papírnu v sousedství elektrárny.
Nedaleko Čeperky chce firma vyrábět surovinu pro toaletní papír, papírové ručníky či
kuchyňské a hygienické utěrky, nazývanou
tissue (na snímku dole). Zpracovávat bude

sběrový papír z regionu a využívat
odpadové teplo z elektrárny. Pro
umístění hned vedle elektrárny se
rozhodla také kvůli dobré dopravní dostupnosti. Provoz by se ale
neměl nijak dotknout Čeperky.
„Dvě desetiletí se úspěšně zabýváme výrobou jednovrstvého a dvouvrstvého recyklovaného toaletního papíru, průmyslových
utěrek, jumbo rolí a skládaných ručníků.
Inovace v odvětví nám umožňují vyrábět
toaletní a sanitární papíry nejen v klasické
šedé a bílé barvě, ale také v moderní zelené, modré, žluté nebo růžové. Díky novým
technologiím umíme zajistit i potisk těchto
výrobků dle Vašeho přání. Potisky ocení zaměstnanci i zákazníci při návštěvě společné
umývárny či kuchyně, veřejných toalet, restaurace, hotelu, nebo zdravotnických zařízení. Rádi pro Vás zajistíme i návrhy potisku
obalů, od grafiky až po výrobu štočků. Mezi
naše spokojené zákazníky patří společnosti
jako SWEPA, OFFICE DEPOT, ŠAS a desítky
dalších, a samozřejmě domácnosti,“ uvádí
firma, která s přípravou stavby začně patrLeoš M. Kučera
ně ještě letos.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

 Projednalo a pověřilo starostku obce podáním žádosti na Magistrát města Pardubic, odbor
hlavního architekta na pořízení územní studie
„Čeperka – jihovýchod“. Zastupitelstvo obce
schválilo, aby zpracovatelem územní studie byl
Ing. arch. Petr Kopecký.
 Smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic o podmínkách provedení stavby oplocení proti zvěři
komunikace I/37 na pozemku obce č. p. 776/10
v k. ú. Čeperka. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem smlouvy v předloženém
znění.
 Návrh rozpočtu v závazných ukazatelích – paragrafech na rok 2017 bez výhrad s tím, že celkové příjmy jsou v předpokládané výši 14.566.100
Kč, celkové výdaje 14.566.100 Kč z toho financování (splátky úvěrů) 1.880.000 Kč.
 Výši stočného na rok 2017 ve výši 31 Kč bez
DPH za 1 m3.
 Smlouvu o darování s příkazem a o zřízení
předkupního práva mezi TJ Sokol Čeperka a
Obcí Čeperka na pozemky ve vlastnictví TJ Sokol Čeperka stp. č. 546, č. p. 748 a č. p. 749 v k.
ú. Čeperka. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem smlouvy v předlož. znění.
 Nákup nové radlice na sníh se závěsným zařízením pro technické služby obce.
 Neodsouhlasilo rozšíření hasičské zbrojnice
pro JSDH obce Čeperka, vzhledem k tomu, že
JSDH obce disponuje s dostatečnými a vyhovujícími prostory pro jejich činnost. Zastupitelstvo
obce rozhodlo, že se nebude podávat žádná žádost o dotaci týkající se rozšiřování prostor pro
JSDH obce Čeperka.
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo neprodávat pozemky č. p. 240/49, č. p. 240/64 a č.
p. 237/19 v k. ú. Čeperka.
 Projednalo a schválilo žádost MŠ Čeperka na
uzavření MŠ Čeperka v době hlavních prázdnin
(lmk)
a to od 7. 7. 2017 do 18. 8. 2017.

Obecní slavnosti připomenou tři výročí
Hned tři významná výročí oslaví Čeperka najednou v sobotu 24. června.
Během odpoledne a večera s programem určeným pro celou rodinu si
připomeneme 240 let založení obce,
135 let sboru dobrovolných hasičů a
110 let od otevření místní školy. „Je
to oslava pro všechny obyvatele i
rodáky z obce. Program jsme připravili tak, aby si mohly vyhrát všechny
věkové kotegorie,“ slibuje starostka
Čeperky Kristina Vosáhlová.
Poslední červnovou sobotu se tak ve
sportovním areálu představí nejen
hasiči a děti ze základní či mateřské
školy. Pro fandy hudebního kanálu Šlágr vystoupí populární kapela

Elektroband, dětem se bude věnovat kouzelník či mistr výroby mýdlových bublin. Chybět nebude ani
například malování na obličej nebo
skákací hrad. V podvečer vystoupí
kapela S.R.O. a o závěr programu se
postará D.J. se směsí starších i nových hitů. Vstup na akci, která začne
od 13.00 hodin, bude zdarma.
Hlavním tématem oslav bude připomínka první písemné znímky o
obci, ta pochází z roku 1777. Obec
vznikla na základě tzv. Raabovy
pozemkové reformy. Obec dostala
jméno po vůbec největším rybníce v
dějinách Čech: Čeperka, monumentální dílo o rozloze 1 000 ha, které

nechal postavit Vilém II. z Pernštejna, ale bylo vysušeno v 18. a 19.
století a přeměněno na pole. Tato
rybniční soustava byla napájena
vodou z Opatovického kanálu. Ten,
spolu s už málo používanými názvy
jednotlivých částí rybníka ve starých mapách, jako jediný připomíná
dávnou slávu rybníkářských aktivit
Pernštejnů v kraji.
Na začátku 19. stol. bylo v obci 21
domů. Obyvatelstvo tvořili rolníci
a dělníci. Na počátku 20. stol. měla
obec přes 500 obyvatel. Dnešní počet domů je 415 a neustále se zvyšuje. Ke dni 1.1.2017 zde žilo 1067
obyvatel.
Leoš M. Kučera

Čeperský běh:
asfalt a lesní cesta
V neděli 28. května odstartuje závod nazvaný Čeperský
běh. Účastníci se vydají na
šestikilometrovou trať po
asfaltové silnici a lesní cestě.
Prezence závodníků proběhne mezi 14.30 až 15.30 hodin
v prostorách Obecního úřadu v Čeperce.
Start závodu je v 16.00 hodin před úřadem. Startovné
je 50 Kč a celý výtěžek bude
věnován Štepánce na rehabilitační léčbu. Čeperský běh
se koná pod záštitou europoslance Tomáše Zdechovského.
(lmk)
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Největším zásahem byl požár v Kulhánově
Dobrovolní hasiči vyjížděli vloni naostro hned třikrát, od března letošního roku již používají novou cisternu.

Během roku se věnují dobrovolní hasiči práci s dětmi, požárnímu sportu, péči o hřiště a prevenci. Novinkou je zaškolení výjezdové jednotky s novým vozem.

Po více než roce, nepočítám-li
poslední číslo časopisu Čeperák,
které se zcela věnovalo představení nového zásahového vozidla,
přinášíme nejzajímavější informace z oblasti požární ochrany
u nás v obci. Pokud se vám to
bude zdát málo, můžete aktivity
hasičů z Čeperky nově sledovat i
na www stránkách https://www.
facebook.com/sdhceperka/.
Rok 2016 byl rokem změn a modernizací. Nejen nové vozidlo a
s ním i nové vybavení (hadice,
armatury, hasicí přístroje, radiostanice, dýchací technika),
nové facebookové stránky, ale i
modernizace komunikace dobrovolných jednotek s krajským
operačním střediskem. Konkrétně, přeladění všech radiostanic

na nové frekvence, ale především
zpřístupnění internetového portálu pro správu výjezdové jednotky. Velitel jednotky nebo starosta
obce, tak může přes internet
přímo upravovat stav techniky
zařazené k výjezdu, statusy jednotlivých členů jednotky požární ochrany (například v jakém
pořadí bude chodit SMS o výjezdu), vyplňovat zprávy o zásahu,
zkrátka vše, co dříve vyžadovalo
osobní návštěvu krajského operačního střediska s orazítkovaným dokumentem. V oblasti
mládeže pak došlo k 1.9. k novelizaci pravidel Hry Plamen. Sdružení dobrovolných hasičů se zase
dotkla novela zákona o účetnictví
221/2015 Sb. S tím vším jsme se v
minulém roce sžívali a ještě něja-

kou dobu budeme potýkat. K nejnáročnějším výjezdům tentokrát
patřil, v období sucha, požár lesa
Kulhánov, kdy jsme se neobešli
bez posil z okolních sborů a profesionální jednotky z Pardubic.
V roce 2016 jsme zaznamenali
celkem 3 výjezdy. Letos pak již například dvakrát na planý poplach
signalizace z TPE či jsme nouzově
otevírali byt ve Fučíkově ulici.
Hlavním tématem setkání členů
výjezdové jednotky je v novém
roce pochopitelně seznamování
s novým vozidlem CAS 30 T815-7,
které bylo zařazeno do výjezdu 1.
března. Strojníci si osahávají jízdní vlastnosti a obsluhu agregátů,
ostatní pak uložení prostředků
a nové možnosti vedení zásahu
tak, aby byl co nejefektivnější. V

loňském roce se podařilo získat
větší množství finančních prostředků především díky dotacím
z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (28000 Kč), nadace Agrofert (75000 Kč), Obecního
úřadu (60000 Kč) a fy Hans stavby, a.s. (75000 Kč), za které jsme
pořídili vybavení do Jednotky
požární ochrany (JPO) a něco
málo výstroje a vybavení pro
družstva mladých hasičů.
Velké úsilí jsme věnovali zkvalitnění povrchu na místním sportovním areálu. Prosíme proto
občany, aby sem nevjížděli těžkými vozidly a jinak nepoškozovali
zatravněnou plochu, alespoň v
místech, kde si hrají děti, nebo
probíhají jiné sportovní aktivity.
Mirek Macek

Dobrovolní hasiči pokřtili svého „nosorožce“

Krátce před Vánocemi proběhla před hasičárnou velká slavnost. Hasiči převzali do užívání nové vozidlo CAS 30/9000/540 - S 3 VH T815-7 6x6.1 přezdívané nosořožec.
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Čeperánek bilancuje: Byl to úspěšný rok
Ohlédnutí za rokem 2016 je pro
Čeperánek příjemné, neboť to
byl rok velmi úspěšný. Začali
jsme ho novou akcí, a to „Buchtovým jarmarkem“ v neděli 17. ledna. Byla to akce na podporu naší
činnosti a zároveň si účastníci
mohli zasoutěžit o titul buchtového krále. I přes mrazivé teploty
a lákadlo hor jsme zaznamenali
hojnou účast a vybrali krásných
6 000 Kč.
V sobotu 12. března se konaly
karnevaly – odpoledne dětský,
večer pro dospělé. Děti se opět
proskotačily pod vedením Andrey Pokorné z hradecké Akademie Šampión. Večer bylo tento
rok téma Cesta kolem světa. Mohli jsme vidět mnoho národností
od Mexičanů, Indiánů, Francouzů
až po Araby. Večerem provázel
Willy Fog s indickou princeznou
Romi. Půlnoční překvapení secvičili muži, bylo velmi překvapivé.
Kolem dětského dne se vždycky
děje spousty akcí a člověk neví
kam dřív zajet. Minulý rok jsme
tedy poprvé spojili dětský den se
dnem rodiny a oslavili to už 22.
května. Cílem bylo, aby všechny
úkoly plnily rodiny jako celek.
Děti milují, když se rodiče zapojí.
Na hrací kupon dostávaly razítka
za splnění úkolu a měly vyluštit
šifru. Za vyluštěné heslo si mohly
vylosovat jednu cenu. Občerstvení zajistila obec, moc děkujeme.
Loňský výlet byl do Mirakula, kde

V neděli 2. dubna se na hřišti uskutečnil „Buchtový jarmark“. Akce je součástí
projektu Pomoc pro Štěpánku (holčička na snímku, hned dvakrát, v růžovém).

jsme byli již před dvěma lety. Mysleli jsme si, že nás čekají nové
atrakce, ale protože to jsou vodní
atrakce, bohužel ještě v tento čas
nebyly spuštěny. Výlet jsme si ale
i tak užili.
Příměstský tábor se konal na
téma Malý vědec. Děti celý týden
bádaly a studovaly vědu. Moc je
to bavilo, a tak jsme ve čtvrtek
uspořádali Konferenci Univerzity Malých Vědců. Předvedli jsme
rodičům, co všechno jsme se dozvěděli a co všechno jsme se naučili. Vrcholem podvečera bylo,
že každý účastník dostal diplom
Malého Vědce. Skupina cyklistů
(větších dětí) odjížděla každý den
na různé výlety. Jeden den však

počasí nepřálo a tak přišli zmáčení již v poledne domů a odměnou
za odvahu výletovat v dešti bylo
kino.
V září, krátce potom, co začala
škola, se konaly cyklistické závody. Děti soutěžily na třech různých trasách v devíti různých kategoriích. O týden později se jelo
na výlet na hrad Karlštejn. Čekala
nás prohlídka základního okruhu
a po prohlídce procházka okolím
na nedaleké lomy. Na jednom z
nich se zrovna natáčelo.
Největším úspěchem loňského
roku bylo zprovoznění klubovny
spolku a to v budově na sportovním hřišti. Na zařízení této
místnosti přispěla nejen Obec

Čeperka, ale i firma TPE, k.s. a také
Elektrárny Opatovice a.s.. Tímto
všem moc děkujeme. Klubovna
se stala zázemím celého spolku
a také místem setkávání malých i
velkých, i místem oslav významných dětských jubileí. Setkávání s
dětmi v klubovně probíhá úterky
a pátky 16,30 – 18 hod a středy
9,30 – 11,30 hodin – jste srdečně zváni. A pokud máte zájem si
klubovnu zapůjčit, stačí napsat
na email spolku a zarezervovat
si termín. Vstupné i půjčovné je
dobrovolné – vybrané peníze
jsou na vybavení klubovny.
Letos již máme za sebou karnevalové jásání. V neděli 19. února
se konal dětský karneval a následující sobotu 25. února plesali
rodičové na maškarním reji ve
stylu První republiky. Díky těmto dvěma akcím a hojné účasti
jsme mohli poskytnout finanční
dar Štěpánce Pospíšilové ve výši
5000 Kč. Děkujeme všem.
Zajímavé projekty má Čeperánek
i pro rok 2017. Začátkem dubna
se uskutečnil v pořadí již druhý
„Buchtový jarmark“ pořádaný
na podporu Štěpánky. Vybralo se
celkem báječných 16 474 korun.
Dětský den a den rodiny jsme
oslavili v neděli 21. května. Snad
se všem líbil.
Na výlet pro děti do Fajnparku do
Chlumce nad Cidlinou pojedeme
v neděli 18. června.
Váš Čeperánek z.s.

Cisternu za téměř osm milionů korun si obec mohla dovolit díky téměř devadesátiprocentní dotaci v rámci Integrovaného operačního programu (IROP) Evropské unie.
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Jaké jsou země kde Letošní školní rok
se mluví anglicky? v mateřské škole
Základní škola v Čeperce uspořádala 28. února projektový den nazvaný Anglicky mluvící země.
- Ve všech třídách i v tělocvičně byly připraveny „dílny“ s programem k tématu
Anglicky mluvící země, na kterých se i anglicky mluvilo. Využili jsme cestovatelských zkušeností zaměstnanců školy i rodičů a pozvali jsme zajímavé hosty.
- Maminka prvňačky Klárky Pechalové si připravila povídání o životě v Londýně
a zajímavosti o Anglii.
Zvláštním hostem byl trenér pardubických basketbalistů pan Levell Sanders.
Zájem o jeho podpis na konci povídání byl obrovský. Mile a zajímavě vyprávěl
o životě v New Yorku a o tom, jak studoval, aby mohl pracovat pro FBI, ale
nakonec zvítězila láska k basketbalu. Snažil se mluvit pomalu a zřetelně, aby
i děti rozuměly.
- Dalším cizincem byl hráč basketbalového BK JIP Pardubice pan Dominez
Burnett. Jeho povídání bylo pro nás všechny velkým překvapením. Je šťastný,
že může žít v ČR, protože se tu cítí bezpečně. Pro nás bylo nebezpečné snažit
se ho v tělocvičně obehrát. S překladem pomáhal „náš“ milý učitel angličtiny
Australan Paul Hooper.
- Učitelka anglického jazyka Lucie Francová a vychovatelka ŠD Eva Pleskotová
vyprávěly o Kanadě, kterou obě navštívily. Děti odhadovaly, co je v TOP 10 nejzajímavějších míst Kanady.
Jana Žemličková
OHLASY ŽÁKŮ 4. A 5. ROČNÍKU
V úterý k nám přijel basketbalista a basketbalový trenér. Basketbalista hraje
v Pardubicích a jmenuje se Dominez. Vyprávěl nám o svém životě. Překvapilo
mě, že ho v 15 letech někdo střelil do krku. Ve Flintu, kde žil, tekla otrávená
voda a kradl peníze, aby si mohl koupit jídlo.
Pavel Lochman
Líbil se mi basketbal s basketbalistou Dominezem, který má číslo 2. Taky se mi
docela líbil bývalý hráč s číslem 20, ale teď už je to kouč, ale chtěl pracovat u
FBI. Hodně mě bavilo hrát basketbal, jak jsme mu měli vzít míč, a paní učitelka
nám poradila, ať ho jeden chytí a druhý mu vezme míč, tak jsem ho chytila a
Pavel mu sebral míč. Potom jsme házeli na koš a já jsem se trefila jednou ze tří
pokusů. Jsem ráda, že jsem od obou dostala autogram.
Leona Lánová
Moc se mi líbilo, že se celý den mluvilo skoro jenom anglicky. Také se mi líbilo,
že jsem se potkal s basketbalisty a dali mi podpis. Také jsem se s nimi vyfotil. V
tělocvičně jsme si dokonce zaházeli basketbalovým míčem. Pokoušeli jsme se
vzít basketbalistovi míč a povedlo se to. Také se mi líbilo, jak se o to pokoušely i
učitelky. Bylo to zábavné. Bylo také úžasné poslouchat příběhy těch basketbalistů. Jeden dokonce, aby měli doma co jíst, musel krást a v patnácti letech ho
někdo postřelil. Má jizvu na krku. Druhý chtěl pracovat u FBI. Tento den jsem si
moc užil.
Vojtěch Joukl
Moc se mi to líbilo, hlavně ti basketbalisti a TOP 10 věcí v Kanadě. A když jsme
tomu basketbalistovi měli sebrat míč, byla to zábava. A pak udělal z rukou koš
a měli jsme se do něj trefit. I paní učitelka si to zkusila. Já jsem mu jen něco
rozuměl. Hraje basketbal v Pardubicích.
Matěj Žaloudek
Fotografie nejen z projektového dne
najdete na webových stránkách základní školy.

- Po prázdninách čekalo na děti milé překvapení v podobě nově zrekonstruovaných umýváren v obou třídách.
- Příjemné slunečné počasí nás na začátku školního roku lákalo do přírody. Děti
se věnovaly podzimním radovánkám na školní zahradě, při procházkách pozorovaly změny v přírodě, radovaly se z krásných barev podzimu, poznávaly dary
zahrádek a pochutnávaly si na ovoci a zelenině. Sbíraly přírodniny, ze kterých
tvořily. Učily se rozlišovat stromy a další rostliny, poznávat zvířata, orientovat
se v prostoru. Při hrách si vyzkoušely, jak se v lese pohybovat, jak ho chránit.
Své dojmy z podzimního období dokázaly děti velmi hezky vyjádřit výtvarně.
- V říjnu jsme jeli na první výlet do Pardubic na výstavu „Pověsti Pardubicka“ a
uspořádali lampionový průvod.
- Na počátku listopadu děti uctily na místním hřbitově památku zesnulých zapálením svíček a křížek vyzdobily andílkem, kterého vyrobily z přírodnin.
- Již druhým rokem probíhá v naší škole zábavně vzdělávací program Malé
technické univerzity, který by měl přispět k rozšíření zájmu dětí o techniku.
Děti si hrají na architekty, instalatéry, elektrikáře, staví své město, ulice, mosty,
věže. Pracují s jednoduchými výkresy a plány, pak podle nich staví ze stavebnice Lego Duplo.
- V adventním čase děti poznávaly a prožívaly lidové tradice a zvyky. První
prosincový týden byl ve znamení čertovského programu. Děti vyráběly čerty
a peklíčko na výzdobu tříd. A pak se celá školka zaplnila čertíky a čerticemi. V
1. třídě Sluníček potěšily děti své nejbližší „Čertovskou besídkou“. „Čertovský
den“ si užívaly všichny děti v reji tance, hrami a soutěžemi. Také k nám zavítal
na návštěvu Mikuláš, který naděloval sladké odměny, pochvaly i mírná napomenutí.
- Na výletě do vánočně vyzdobené Perníkové chaloupky v Rábech se děti seznámily s výrobou perníčků v kuchyni paní Ježibaby, prohlédly si Ježíškovu
pracovnu i Peklíčko. Nejodvážnější si dokonce vyzkoušely sjezd na pekelné
skluzavce.
- Vánoční přípravy děti prožívaly intenzivně. Vyprávěly, jak se na svátky chystají
doma, pomáhaly se zdobením školky a vyráběly drobné dárky.
Ve třídě Hvězdiček se uskutečnila adventní besídka. Děti zahrály k navození
sváteční atmosféry představení „Vánoční pohádka“ a rodičům předaly krásně
nazdobené stromečky .
- Před prázdninami jsme v mateřské škole oslavili Vánoce. Nechyběl ozdobený stromeček, zpěv koled, ochutnávání cukroví a perníčků, vyzkoušeli jsme si
vánoční zvyky. Také dorazil Ježíšek a děti se mohly radovat z nových hraček a
pomůcek, které jsme letos pořídili z finančního daru fy JFlogistic, s.r.o. ve výši
10000 Kč a fy Diton, s.r.o. ve výši 3000 Kč.
- V prvním lednovém týdnu si děti užily hry na Tři krále. Vyráběly krále i koruny,
„putovaly“ s králi přes hory a doly, hledaly jim cestu. Za zpěvu koledy „My tři
králové“ prošly školou a popřály štěstí a zdraví v novém roce. - Během zimy se
děti dočkaly vytouženého sněhu a zimních radovánek. Užily si „Sněhulákový
den“ a karneval.
Vratislava Dvořáčková, ředitelka MŠ Čeperka
Fotografie najdete na webových
stránkách mateřské školy.
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Vyhláška stanovuje dobu nočního klidu
Podobně jako většina obcí a měst
v celé České republice musela i
Čeperka vydat novou vyhlášku
stanovující dobu nočního klidu.
Ten jen nově stanoven od 22.00
do 6.00 hodin.
Nová vyhláška reaguje především na stížnosti konání hlučných
soukromých oslav v pozdních večerních a nočních hodinách. Ty
by měly skončit nebo výrazně se
ztišit nejpozději ve 22.00 hodin. V
případě porušení této vyhlášky je
třeba volat státní policii.
Výjimku z vyhlášky, tedy možnost
pořádat akci i po „policejní hodině“, může udělit pouze zastupitelstvo obce.
Ta ve vyhlášce již dopředu udělila
výjimku pro silvestrovské a novoroční oslavy, Čarodějnice, Čeperskou jízdu a červnové oslavy
obecních výročí.
(lmk)

Obecně závazná vyhláška obce Čeperka č. 1/2017, doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než
o nočním klidu
stanoví zákon, nebo žádnou.
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
Zastupitelstvo obce Čeperka se na svém zasedání a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu oslavy
dne 27. 3. 2017 usnesením č. 3/2017 usneslo vydat Nového roku.
na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na od 2. do 6. hodiny pro konání těchto veřejnosti přízákladě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 stupných tradičních slavností a akcí:
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Pálení čarodějnic,
b) Čeperská jízda (jedna noc v měsíci květnu),
Čl. 1 Předmět
c) oslavy 240 let obce Čeperka v noci z 24. června 2017
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stano- na 25. června 2017.
vení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, 3) Informace o konkrétním termínu konání akce uvenebo žádnou.
dené v Čl. 3 odst. 2 písm. b) této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední
Čl. 2 Doba nočního klidu
desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6.
hodiny.
Čl. 4 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patČl. 3 Stanovení výjimečných případů, při nichž je náctým dnem po dni vyhlášení.

Rozvod tepla čeká oprava
Čeperka byla jedna z prvních vesnic v tehdejším Československu,
která se napojila na horkovod.
Bylo to v polovině 80. let a od té
doby se změnilo hodně, včetně
používaných technologií. Rozvod
tepla tak po více než roce čeká
další kolo rekonstrukcí.
„‚V letošním roce budou Elektrárny Opatovice rekonstruovat rozvody v ulicích Vrchlického a Nerudova. Věříme, že výměna potrubí,
která bude pokračovat v dalších
částech obce i v příštích letech, i
další práce s tím spojené, proběhnou bez výraznějších komplika-

cí,“ uvedla starostka obce Kristina
Vosáhlová.
Zásobování teplem měst Hradec
Králové a Pardubic z centrálního
zdroje bylo uvažováno již v době
zpracování projektové dokumentace kondenzační elektrárny EOP,
která byla uvedena do provozu v
roce 1959. Od této doby vznikaly
první studie, které zajišťovaly a
realizovaly jednotlivé stavby tepelných sítí a předávacích stanic
tak, aby zapadaly do jednotné
koncepce budoucího dálkového
zásobování teplem z centrálního
(lmk)
zdroje.

Čarodějnice 2017

Jednou z mála akcí, které mají v nové obecní vyhlášce stanovující dobu nočního klidu výjimku, jsou tradiční Čarodějnice pořádané ve sportovním areálu.
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Noví občánci přivítaní v loňském roce. Na prvním snímku zleva: Šimon Kudláček, Tereza Petříčková, Stella Boušková, Valentýna Linkeová, Petr Svrčina, Jáchym Švandler, Jan Petr a David Blažej. Na druhé fotografii zleva: Dominika Divišová, Zita Stehlíková, Samuel Slavík, Kateřina Bírová, Adéla Schestagová a Zuzana Kohoutová.

Dvěma snímky připomínáme také předvánoční setkání seniorů, spojené s hudbou a tombolou, které se uskutečnilo v prostorách kinokavárny.
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