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Slavili jsme 240 let založení obce

Naše obec oslavila 24. června hned tři významná
výročí - 240 let od první písemné zmínky o obci Čeperka, 135 let od založení SDH Čeperka a 110 let od
založení základní školy.
Volba shrnout tato tři výročí do jednoho dne vznikla hlavně proto, že rozvoj obce, podpora školství
a podpora spolků spolu úzce souvisí. Naše obec je
sice mladá, ale má vše potřebné pro kvalitní a spokojený život svých obyvatel. Ať už jsou to služby,
občanská vybavenost nebo dopravní obslužnost.
Jedním z hlavních kladů naší obce je samozřejmě
přítomnost základní a mateřské školy.
Mgr. Lenka Burešová je ředitelkou naší málotřídní
základní školy již 15 let. Škola má všechny ročníky
prvního stupně a v současné době ji navštěvuje 60
žáků. Škola uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, nabízí moderní vyučovací metody a
zároveň rozvíjí a vede žáky ke vztahu k přírodě, vzájemné úctě, respektu a toleranci. Mohu potvrdit,
že o naši školu je veliký zájem a má dobré jméno,
nejen v Pardubickém kraji. Za to patří velké poděkování celému učitelskému kolektivu. V minulosti
byla součástí školy i škola mateřská. Bylo to v letech

1946 - 1962. Poté se MŠ přestěhovala do budovy
současného obecního úřadu a od roku 1980 má
„školka“ svou samostatnou budovu a je i samostatným právním subjektem. Mateřskou školu v Čeperce vede již 17 let paní Vratislava Dvořáčková. Školku
nyní navštěvuje 50 žáčků, kteří tráví čas v dobře
vybavených učebnách a na prostorné zahradě. Nejen paní ředitelce, ale i všem učitelkám patří velké
poděkování za vedení a přípravu dětí k dobrému
Pokrač. na str. 3
nakročení do školy základní.

Vážení spoluobčané,
pomalu končí rok 2017, ve kterém se
podařilo zrealizovat řadu investičních
i neinvestičních akcí. V příštím roce
bychom v tomto duchu chtěli pokračovat i nadále. V návrhu rozpočtu je
počítáno s opravou Fučíkovy ulice v
celé délce, s realizací chodníku od železničního přejezdu směrem na Podůlšany, dále je zapotřebí nový mostek u
rybníka, probíhá příprava intenzifikace
obecní čistírny odpadních vod a bude
zpracována projektová dokumentace
na celkovou rekonstrukci ulice Vrchlického. Máme ještě spoustu dalších
záměrů, ale ty jsou závislé na získání
financí z možných dotací.
Zastupitelstvo obce se snaží investovat tak, aby obecní peníze byly použity
pro lepší a komfortnější žití nás všech
a byl zabezpečen chod a bezpečnost
obce. Tímto apeluji i na Vás občany, zkuste se i Vy chovat tak, aby byli
v bezpečí všichni kolem Vás. Myslím
tím samozřejmě hlavně parkování na
chodnících pro chodce a rychlou jízdu po obci. Parkujte svá auta na svých
pozemcích, kam patří a obcí projeďte
o 10 sekund pomaleji. Dejte nohu z
plynu, když projíždíte kolem školky a
školy nebo když se přibližujete k přechodu pro chodce. Pokud by trend
rychlé a bezohledné jízdy pokračoval,
máme připravena opatření ve formě
zpomalovacích prahů. Dále máme domluvu s Policií ČR, že policisté obejdou
celou obec a budou pokutovat všechny, kteří parkují na chodnících a brání
bezpečnému průjezdu, jak říkají pravidla silničního provozu.
Pevně věřím, že rok 2018 bude rokem,
kdy se naše obec bude i nadále úspěšně rozvíjet a je jen na nás, jak se nám
v ní bude společně žít. Chceme-li mít
v dnešní době dobré místo k životu,
musíme hledat způsoby, jak řešit problémy, nikoli jak nové problémy vytvářet.Velmi si cením toho, že se nám v
zastupitelstvu obce daří nacházet společná věcná řešení, že nasloucháme
názorům druhých a hledáme rozumné kompromisy. Vím, že to není vždy
lehké a že občas každý musí ustoupit.
O to víc si vážím postojů a trpělivosti
všech zastupitelů.
Zrychlující se doba, která čím dál víc
nedává možnost se na chvíli zastavit a
jednoduše odpočívat, má za následek i
to, že spolu stále méně mluvíme, ačkoliv mluvíme na sebe, že se stále méně
posloucháme, ačkoliv se slyšíme, a že
spolu trávíme stále méně času, ačkoliv
se vídáme.
Dovolte mi popřát Vám všem zdraví,
štěstí a spokojenost v nadcházejícím
roce. Ať se Vám splní Vaše sny, přání
a také předsevzetí.
Kristina Vosáhlová,
starostka
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Čeperka vznikla na hrázi soustavy rybníků
Krajinu kolem formovalo po tisíciletí Labe a pak několik století rybníkáři. Rybník Čeperka býval největší v zemi
„... V této krajině stojí za podívanou rybníkářské dílo, totiž asi 400
rybníků, které jsou společně napájeny kanály. ... Největší z nich
je Čeperka, který se rozkládá na
tři německé míle, takže chceš-li
jej objet koňmo, musíš na to vynaložit celý den a ještě to stihneš
je tak tak,“ takto popisoval před
zhruba třemi stoletími krajinu kolem Pardubic Bohuslav Balbín.
Velkorysé rybníkářské dílo Viléma
z Pernštějna, který v letech 1491
až 1521 nechal založit 234 rybníků, jimž vévodil Čeperka. Ve své
době největší rybník v Čechách.
Na tuzemské poměry, v porovnnání třeba s vedlejšími Opatovicemi (kláštěr založen 1073 nebo
1086) Libišany (první zmínka r.
1436), je Čeperka poměrně mladá
obec.
Rybníky na konci 18. století již
tolik nevynášely, a v rámci pozemkové reformy za vlády Marie
Terezie, jejímž autorem byl ředitel komorních statků František A.

Historie obce
v knižní podobě

Výřez Müllerovy mapy Čech z roku 1720 z Východočeského muzea Pardubice.

Raab, vzniklo na místě více než
stovky vysušených rybníků celkem sedmnáct nových osad. Mezi
nimi i Čeperka. Stalo se tak podle
všeho v roce 1777.
Zpočátku stál na místě dnešní

Na snímku paní Anastázie Teplá na dvoře domku č. p. 60.

„sokolovny“ Čeperský dvůr a někde v okolí patrně dva domky
rybářů. Již v roce 1780, 28. ledna, se v matrice farnosti v Opatovicích objevuje první zápis místa
narození Čeperka. Dítě se jmenovalo Dorotka Červená. V pozemkových knihách z let 1790 až
1791 se objevují zápisy o majitelích usedlostí s povědomými příjmeními: Pithart, Benda, Bačina,
Procházka, Bareš, Koníř, Hošek,
Vosáhlo, Jeřábek...
Těžko vybrat z více než dvousetleté historie Čeperky ty nejdůležitejší okamžiky. Zažila chvíle,
kdy mohla být na své obyvatele
pyšná i dobu, kterou by nejraději
zapomenula. Jak se ale říká, národ, který nezná svou historii, je
odsouzen k tomu ji prožít znovu!

V roce 2002 vyšla u příležitosti výročí 225 let od založení obce obsáhlá publikace
Čeperka 1777 - 2002. Její
autor Jiří Bureš do ní utřídil
a vtěsnal vše, co našel a zařadil od popisu prehistorických
proměn krajiny v okolí, přes
desítky map, dokumentů i
historických fotografií přibližujících klidná i bouřlivá oddobí, až po dobu vydání knihy. Pokud knihu máte doma,
bedlivě si ji prostudujte. Výtisků se bohužel dochovalo
asi už jen pár. Čerpáme z ní
i pro tyto řádky.
(era)

Je zvláštní hledat proměny míst
podle starých školních fotografií
a pohlednic, dívat se na snímky
z průvodů, soutěží, lidových slavností i běžných situací a hledat
na nich předky svoje nebo svých
sousedů. Je nutné si připomenout
odvahu rodiny Bulíčkových a dalších, kteří za války ukrývali sestřeleného letce, ale i vzpomenout si
na hrůzy války jako takové. Nesmím zapomenout ani na tragédii u Stéblové, která zasáhla tolik
rodin z Čeperky. Nebo si pročíst z
dnešního pohledu trochu úsměvné zápisy ze schůzí a hlášení MNV
nebo se „jen“ podívat na změny
obce na leteckých mapách....To
vše je Čeperka. Co dodat?
Leoš M. Kučera, čerpáno z knihy Čeperka 1770 - 2002 od Jiřího Bureše

Podoba původních domů ve vsi. Dům č. p. 1 stál naproti křížku. Foto z roku 1960.
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Čeperka zažila slávu
i úpadek spolků
Rozmanitost života v obci se neměří výměrou obhospodařované
půdy nebo počtem zaevidovaných stavení. Ducha jí dávají aktivity jejích obyvatel zapojených do
kulturních, profesních či sportovních spolků. A v tomto ohledu má
Čeperka pestrou historii.
Nejstarším čeperským spolkem je
hasičský sbor založený v roce 1882.
Desítka zakládajích členů se brzy
rozrostla na 22 hasičů. V roce 1923
se v Čeperce konal župní sjezd hasičstva, kterého se zúčastnilo 400
členů hasičských sborů. Tradice hasičů v obci vydržela dosud.
Nejlepším obdobím pro spolkovou činnost v obci byla první
republika. Již v roce 1919 vznikl
Spolek divadelních ochotníků Tyl.
Ve dvacátých letech to pak byla
například Místní domovina domkářů a malorolníků Čeperka nebo
místní sdružení Volné myšlenky
československé. Jeho programem
byla obhajoba svobodného vyjadřování napříč obory.
V březnu 1930 byla založena
Dělnická tělovýchovná jednota,

která vybudovala sportovní areál
v prostoru dnešního hřiště. O tři
roky později vznikla také čeperská
skupina Tělovýchovné jednoty Sokol. Působila v sále Vrátilovy hospody a cvičila i na jejím dvoře.
Za první republiky se ustavují
místní volejbalisté, během druhé
světové války vznikl dokonce Na
bahencích zimní stadion s dřevěnými mantinely. Ty měla Čeperka
jako první v okrese. Od roku 1929
dostávají prostor pro svou činnost
myslivci, svoji profesní pobočku
založili také železničáři. Fungoval
zde také Spolek střelců, Lihovarnické družstvo, Výbor církve československé nebo Odborová jednota
republikánských zaměstnanců. Po
válce přibyl Svaz mládeže, Jednotný svaz českých zemědělců,
Svazarm, Automotoklub či modelářský kroužek a další. Obec měla
svou knihovnu a kinosál. V roce
1978 uspořáradali hasiči obecní
estrádu s pražskými umělci...
Některé z aktivit přežily i rok 1989
nebo se znovu obnovily komunisty zakázané spolky. Leoš M. Kučera

Čeperští hasiči slouží již 135 let

Hasiči a hasičky. Nahoře snímek obecních hasičů z počátku 20. let 20. století.
Aktivní v obci byly i ženy. Na snímku dole družina čeperských hasiček.
(era)

Slavili jsme 240 let založení obce
Pokračování ze str. 1

Třetím významným jubileem je
135 let od založení SDH Čeperka.
V současné době post starosty
SDH Čeperka a zároveň náměstka
starosty Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro
Pardubický kraj zastává pan Josef
Syrůček. Hasiči mají nejen v naší
obci dlouholetou tradici. Jejich
práce s dětmi si zaslouží opravdu
uznání. Odměnou za celoroční
snažení jsou jim pak vynikající výsledky v soutěžích po celé České
republice. Někteří členové SDH
v dospělosti přecházejí do jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce, která zajišťuje akceschopnost nejen při hašení požárů, ale
i v dalších krizových situacích.
V loňském roce se podařilo díky
dotacím obnovit vozový park nákupem nové cisternové automobilové stříkačky Tatra. Děkujeme
členům SDH za jejich dobrovol-

nou činnost, která se už v mnoha
jiných obcích vytratila.
Není to jen SDH, jehož členové
jsou obci nápomocni, jsou to
i ostatní spolky, které je na místě
ještě připomenout a které jsou
obcí finančně podporovány:
 TJ Sokol Čeperka, jejíž součástí
je nohejbalový a tenisový oddíl.
V letošním roce dostali k užívání
obnovený tenisový kurt.

 Čeperánek, z.s., který se věnuje práci s malými dětmi. Obec jim
pro jejich činnost poskytuje zázemí na místním hřišti, které plně
využívají.
 Hučka, z.s., jinak čeperská hudebka, která má pro svoje aktivity
prostory na obecním úřadě a jejíž
hlavní činností je výuka hry na hudební nástroje.
Dále podporujeme ještě Mysli-

vecký spolek Čeperka-Hrobice
a místní rybáře. Děkuji za práci
i sboru pro občanské záležitosti,
jehož členky organizují vítání občánků a dochází za seniory s přáním při jejich jubileu.
Ještě bych ráda osobně poděkovala bývalé dlouholeté ředitelce
mateřské školy a naší kronikářce
paní Jarušce Hlaváčkové za její
celoživotní práci pro obec a příkladné vedení obecní kroniky.
Závěrem bych chtěla poděkovat
zastupitelstvu obce, že byly uvolněny finanční prostředky na organizaci celé akce. V dnešní době je
těžké pořádat velké akce i setkání,
protože vše stojí hlavně na úsilí
pořadatelů a účast je většinou
mizivá. Děkuji proto všem, kteří
pomohli s přípravami a zajištěním
průběhu celého dne. Samozřejmě
velký dík patří Vám všem, kteří jste
dorazili, protože to je pro nás největší odměna. Kristina Vosáhlová
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Hřiště u dvojkolejky
prošlo proměnou
Vloni dokončená výstavba dvojkolejné trati, vedoucí
mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, pořádně změnila
místa, kudy páteřní trasa celého regionu prochází.
Po obou stranách přibyly ochranné bariéry, místy se trať
přiblížila k zahradám, někde část zahrady ukousla. Upravena musela být také stezka vedoucí od nádraží k druhému železničnímu přejezdu u školy. Nově upravená trať
přinesla i rozšíření zastávky s podchodem a rozšířeného
železničního mostu přes Opatovický kanál. Postupně bylo
obnoveno a rozšířeno i hřiště na Ležánkách v Alšově ulici.
Znovu se zde objevila houpačka, kolotoč, prolézačky ze
dřeva a samozřejmě lavičky. K hřišti vede nově vydlážděná
cesta, celý prostor je osazen novou výsadbou. Celý projekt
(era) Hřiště v Alšově ulici již slouží dětem. Areál na jaře doplní ještě nový trávník.
přišel obec na 70 tisíc korun.

Ořešáky nahradily
nové stromy
Začátkem podzimu byly pokáceny staré ořešáky v parčíku kolem křížku před Hospodou u Lorenců. Souběžně
byl vysázen živý plot z tisů a nové lípy. Jelikož obec nemá
kostel (vždy církevně spadala pod farnost v Opatovicích),
je křížek jedinou dochovanou církevní památkou v Čeperce. Křížek pochází z roku 1858, byl přestavěn roku 1926 a
opraven v roce 2001. V roce 1898 se obecní výbor usnesl,
že na památku padesátiletého panování Jeho Veličenstva
císaře a krále Františka Josefa I. budou u kříže zasazeny
dva stromy. Věřící z obce chtěli ve 40. letech 20. století
vybudovat kapli. V roce 1944 byl ustaven spolek Družstvo
pro postavení římskokatolické kaple v Čeperce. Spolek
požádal o darování pozemku, ale ke stavbě plánované na
(era)
rok 1945 už nedošlo.

Staré ořešáky kolem křížku na návsi nahradila nová výsadba.

Cesta k Jezírkovému centru a dál do Hrobic má asfaltový povrch

Prioritou obce pro rok 2017 byla rekonstrukce zbývající části Jiráskovy ulice od křižovatky s ulicí Raisova až k Jezírkovému centru. Projekt stál 2,6 milionu korun. (era)
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Parkur je sport pro vytrvalé
Říká se, že „koňákem“ se člověk rodí. A vypadá to, že
3. 3. 2003 se jeden v Čeperce narodil. Bára Marková,
ten rok jediný přírůstek v obci.
Sotva dosáhla na třmeny od sedla, už jezdila a tenkrát absolutně bez pudu sebezáchovy, bylo jí šest
a kousek, chtěla za každou cenu skákat parkur.
Mít svého koně byl samozřejmě její velký sen a sny
se přeci dětem mají plnit, pokud to jen trochu jde.
Brook, tehdy čtyřletý valach, který vypadal spíše
jako týrané zvíře než kůň do sportu, ale Bára si ho
zamilovala, přestože ji tenkrát zrazoval kdekdo, ale
byl její.
Jak říkal moudrý Jan Werich: „ Čas má plné kapsy
překvapení.“
Tehdy měli před sebou dlouhou cestu k prvním
skokům a k prvnímu zajetému parkuru. Jezdila
téměř denně, trénovala několikrát týdně. Pocity
štěstí střídal vztek, jindy zase strach, po pádu zpět
do sedla a jezdí se dál. Kdo nepadá, nejezdí!!!
Co víc? Práce s koňmi je jedna velká a každodenní
dřina, ať je venku 30 nad nulou, anebo pod nulou,
ke koním se musí, ať se chce či ne. Kůň. Ač není s
vámi denně v obývacím pokoji, stává se členem
rodiny a když je třeba nemocný, strávíte u něho
v boxu celé hodiny. Každých osm týdnů mu držíte
nohy při kování, když začne kulhat, vodíte ho kolem stáje třikrát denně dvacet minut jako psa na
vodítku. Stává se neodlučitelnou součástí vašeho
života tak, že se Vám po něm stýská i na dovolené.
Jezdili v takovém režimu dál a … V roce 2016 spolu
zvládli jezdeckou licenci a na podzim první oficiální
závody. Začala trénovat s Bc. Michalem Mundilem
a posouvali se výš a výš. Trenér je pro ni velkou autoritou a je možná jediným člověkem na zeměkouli, kterého poslouchá na slovo. To hlavní a nejdůležitější k čemu ji vede, je jezdit a užívat si to naplno,
jezdit pro radost, žádný tlak na výkon ani umístění.
Nejdůležitější přeci je umět jezdit a jezdit dobře.
V zimním tréninku 2017 jezdili s Brookem na SCM
soustředění na Suchou u Litomyšle téměř každou
neděli. Od začátku sezony skoro každý týden závodili. To znamená vstávat třeba už ve 4.00 ráno,
postarat se o koně, naložit a vyrazit, protože v 8.00
hodin už jste s trenérem na prohlídce parkuru s pořadovým číslem ze startovní listiny.

Poplatky za psy a odpad v roce 2018
Zastupitelstvo obce Čeperka schválilo poplatky ze psů
a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017.
1. Místní poplatky za komunální odpad (dle OZV č.
6/2016)
Sazba poplatku činí:
- na osobu a rok 2018 ve výši 550,- Kč,
- pro poplatníka, který v roce 2018 dovrší 70 let věku a více
činí 250,- Kč.
Od poplatku se osvobozuje:
a) poplatník, který je celoročně umístěný ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, b) poplatník ve výkonu trestu
odnětí svobody nebo ve výkonu vazby, pokud ve výkonu
trestu nebo ve výkonu vazby pobývá celoročně
c) poplatník narozený v roce 2018, d) poplatník, který pobývá déle než 6 měsíců mimo území obce
e) poplatník, kterému byl zrušen údaj o místě trvalého pobytu ve správním řízení a evidenčně je hlášen na adrese

Na jaře 2017 splnili kvalifikaci na Mistrovství ČR,
výkonnostní stupeň ZL, což je výška 110 cm. Hrdě
závodili za Východočeskou oblast, kde se umístili
pátí v teamech dětí.
Byli třetí v teamech na Oblastním mistrovství východních Čech, kde byli téměř nejmladším z teamů,
porazili ostřílené pardály, kteří závodí třeba dvacet
let.
Letos v říjnu se jim podařilo splnit polovinu kvalifikace na MČR 2018 stupně L **, 120 cm, a mají
tak oba nakročeno závodit příští rok za juniory východních Čech.
Milovat sport, který děláte, a ostatní přijde samo,
přesně k tomu je Bára vedena od dětství a koně si
vybrala sama. Nikoho by nikdy nenapadlo, že Brook s Bárou pojede Mistrovství ČR, ani to, že Bára po
čtyřech letech baletu obuje jezdecké boty a už je
nezuje. Šatičky vymění za rajtky a cvičky za pérka,
tzn. jezdecké boty.
Není na to zdaleka sama, má za sebou celou ekipu
lidí, kteří při ní stojí. Pomáhá a fandí celá rodina,
trenéři i celá parta lidí z Mnětické stáje. Všichni drží
palce, když jedou parkur, a někde na tribuně nikdy
nechybí máma s jediným přáním, hlavně ať dojedou ve zdraví.
(mar)
Tak Čeperáci, držte jim palce!

Čeperka, B. Němcové č. p. 1.
Nárok na osvobození a úlevy od poplatku musí poplatníci
dle bodu (a., b., d.) doložit potvrzením.
2. Místní poplatek ze psů (dle OZV č. 5/2016)
Poplatek platí:
fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Čeperka (poplatek
se týká psů starších 3 měsíců).
Sazba poplatku 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 důchodu 100,- 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.
Od poplatku se osvobozuje: držitel psa, kterým je nevidomá, bezmocná osoba a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního
právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které
stanoví povin. držení a použ. psa zvláštní právní předpis.
Místní poplatky ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2018 musí být uhrazeny nej-

Přejezd u školy má již nový povrch
Denně tudy projedou stovky aut, a tak není
divu, že se krátce po vybudování dvojkolejky objevily stížnosti na stav povrchu železničního přejezdu protínajícího trasu od
základní školy na Ležánka. Nyní již má nový
povrch.
„V rámci jednání se Správou železniční
dopravní cesty se nám podařilo zajistit, že
vadný povrch byl vyreklamován a předlážděn. Přejezd je velmi frekventovaný a bez
opravy by se jeho stav velmi rychle zhoršoval,“ uvedla starostka obce Kristina Vosáh(era)
lová.

později do 31. 3. 2018 !!!
Způsob platby:
a) převodem (tento způsob upřednostňujeme)
b) v hotovosti na OÚ v Čeperce (poplatky v hotovosti se
začnou vybírat od 15. 1. 2018).
V lednu 2018 obdrží každý poplatník do schránky dopis
s var. symboly pro platby (bezhotovostním převodem na
účet) výše uvedených místních poplatků. Prosíme dodržovat při platbě var. symboly!!!
Při platbě v hotovosti bude známka na popelnici předána
ihned proti podpisu a při platbě převodem budou známky
nalepeny na popelnice zaměstnanci TS obce.
Upozorňujeme firmy na to, že nebudou uzavírány smlouvy
na svoz a likvidaci komunálních odpadů !!!
Smlouvu si musí každá firma zajistit sama u svozové firmy.
Kontakt: Marius Pedersen – tel.: 495 540 040.

(era)
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Poděkování za krásných 15 let ve škole
Dovolte,
abych Vám všem,
kteří jste nám v
minulém
školním roce pomáhali, drželi palce,
podporovali nás,
upřímně poděkovala. V posledních letech se
škole neuvěřitelně daří, o školu
je zájem a žije se
nám v ní dobře.
Máme dostatek
žáků,
výborné
rodiče a podporu
obecního úřadu.
Co víc si můžeme
přát…
Děkuji za možnost 15 let vést
krásnou školu,
potkávat skvělé lidi a pomáhat malým lidem
nejen do světa
gramotnosti. Kéž
i letošní školní rok
přinese spoustu
radosti, zážitků a
skvělých okamžiků…
Mgr. Lenka
Burešová

Poslední školní týden jsme společně oslavili konec školního roku 2016-2017 na tradiční letní slavnosti.

V červnu navštívili nejmenší žáci – prvňáčci pražskou zoo. Výlet si náramně užili.

Ze školy v přírodě v ekologickém centru na Pasíčkách.

Ze školy v přírodě v ekologickém centru na Pasíčkách.
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Hřiště v mateřské škole má nový povrch

Během letních prázdnin byly obloženy prostory vestibulu, chodby, šaten třídy Hvězdiček a školní jídelny. Prostory obou tříd byly vymalovány. Na školní zahradě byly natřeny tabule a hrací prvky, v červnu byl položen bezpečný
sportovní povrch na betonovou plochu.
(mš)

Vydejte se na Mefista
Obec Čeperka pořádá 17. března 2018 zájezd do Divadla Hybernia na
muzikál Mefisto. Kdo je Mefisto? Vyslanec pekla, ďábel, který je schopen vrátit člověku mládí. Za jistých podmínek. Na výhody mládí láká
i stařičkého profesora Fausta, který hlavně lituje, že během svého života nestihl dokončit své rozsáhlé dílo. Velkolepě pojatý muzikál Mefisto producent a autoři uvedli u příležitosti 10. výročí otevření Divadla
Hybernia.
Cena zájezdu včetně dopravy je 400 Kč. Odjezd od OÚ v Čeperce bude
v 10.00 hodin. Začátek představení je ve 14.00 hodin. Přihlásit se můžete na OÚ v Čeperce u paní Králové, tel. 466 941 017 nebo na e-mail:
(era)
obec-ceperka@volny.cz.

Smlouvy na hrobová místa
Od ledna 2018 budou uzavírány nové smlouvy na pronájem hrobových
míst na čepeském hřbitově. Doba pronájmu bude 5 let. Přesné datum,
od kdy se začnou smlouvy uzavírat, bude zveřejněno na úřední desce
obecního úřadu, na webových stránkách obce www.ceperka.cz a také
(era)
místním rozhlasem.

Sakury rostoucí v Nedbalově ulici prošly pravidelnou údržbou korun.

(era)
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Obec Čeperka
pořádá dne 1.1.2018 v 17 hod.

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ.
Všichni jste srdečně zváni.
Obec Čeperka

Konaný v sobotu 13. ledna 2018 od 19:30 hodin,
v hospodě Na Rozkoši (u Kulaté báby) Pardubice.
Odjezd autobusu z obce Čeperka dne 13. ledna 2018
od Hostince U Lorenců v 19,00 hod.

Předprodej vstupenek: hospoda Na Rozkoši v Pardubicích
dne 5. 12. 2017 a 13. 12. 2017 v 17,30 hod.
restaurace U Syrůčků v Čeperce dne 5. 12. 2017 v 17,30 hod.
Oslavu 240 let od založení obce si na hřišti užily také děti.

(era)
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