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Buchtový jarmark podpořil Štěpánku

První květnovou neděii se na hřišti uskutečnil další ročník charitativní akce Buchtový jarmark. Výtěžek putoval na konto „Pomoc pro Štěpánku“.

Investiční akce
do konce roku
Hned několik připravovaných projektů
stihne ještě letos čeperská radnice. Rekonstrukce se dočká třeba ulice Fučíkova nebo
chodník v ulici B. Němcové od železničního přejezdu směrem k Podůlšanům. Do
nových projektů pak chce obec prosadit
umístění jednostranného parkování nebo
zpomalovacích bezpečnostních prvků.
„Na opravu ulice Fučíkovy byla jako dodavatel vybrána firma Skanska, a.s.. Ulice se
bude opravovat v celé své délce a náklady
by neměly přesáhnout částku 1,111 milionu korun včetně DPH,“ uvedla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.
Na opravu Fučikovy ulice se podařilo sehnat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 565 341 korun. Zároveň probíhá
jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s.
ohledně založení chrániček pro vedení kabelů NN ve Fučíkově ulici, aby po opravě

komunikace a položení nového povrchu
nedošlo za rok k jeho rozkopání. Společnost ČEZ Distribuce a.s. plánuje uložení
kabelů vrchního vedení NN do země v celé
části za železniční tratí (místní název Ležánka).
Jistě jste si všimli také opravy a položení
nové dlažby před obchodem.
„Omlouváme se tímto občanům za delší
čas, který tato oprava trvala. Hlavním důvodem byla nezvykle dlouhá doba dodání
dlažby od výrobce, ale ten, kdo se pohybuje v dnešní době ve stavebnictví, jistě
ví, jaká je situace. Myslíme si, že tento prostor byl ve stavu, že si to opravu zasloužil.
Dlažba bude postupně položena i kolem
vstupu do obecního úřadu až k hasičárně.
Současně s tím dochází i k odvedení dešťových vod od objektu obecního úřadu do
povrchové kanalizace,“ řekla starostka
V přípravě jsou i další akce, ale vše závisí
nejen na financích obce, ale hlavně na avizované přípravě a realizaci inženýrských sítí
v obci. Jedná se o již zmiňované kabely vedení NN nebo výměnu teplovodu.
Pokračování na straně 4

(era)

Vážení spoluobčané,

pomalu se blíží konec volebního období 2014 – 2018
a je tedy vhodná doba zhodnotit práci, která byla během těch čtyř let odvedena. Celé volební období jsme
se věnovali naplňování cílů, kterými jsme se zavázali u
našich voličů. Samozřejmě, že některé projekty se nám
nepodařilo uskutečnit, ale mnoho projektů, které jsme
si předsevzali, jsme zdárně dovedli do konce. Získali
jsme i finanční prostředky z celé řady dotačních výzev
a tím nám zůstali nemalé finance v obecním rozpočtu.
Podařilo se snížit úvěrové zatížení obce z 8 200 000 Kč
na 3 200 000 Kč, tyto finanční prostředky jsou použity
hlavně na opravy komunikací v obci. Veškeré projekty
jsou hlavně o lepších podmínkách pro žití v naší obci.
Dovolte mi tedy touto cestou osobně poděkovat všem,
kteří jsou součástí obecního úřadu za odvedenou práci. Je to práce, která není mnohdy vidět, ale bez ní by
obec nemohla fungovat. V obci naší velikosti je to práce hlavně konkrétních lidí. Práce pro lidi je někdy velice
těžká a natož, když se znáte.
Vám všem děkuji za trpělivost, ochotu vyslechnout a
komunikovat, pomoc při všech akcích a za podněty na
další projekty pro kvalitnější život v obci. Přeji si, aby se
i nadále ubírala obec směrem, kterým jde, ale zároveň
si zachovala kouzlo vesnice, kde se lidi rádi potkají a
slušně pozdraví.
Přeji všem novým zastupitelům sílu a chuť do další práce.
Kristina Vosáhlová, starostka
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Aplikace v
Obec Čeperka využívá užitečnou
pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění v obci o
důležitých informacích, uzavírkách,
poruchách nebo třeba povinnostech
plateb. Zkrátka aplikaci Česká Obec
stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone) spustit
a vyhledat „Čeperka“. Potom už vám
budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty telefonu.
Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém občané českých obcí, městských částí a
měst získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např. i o obci, kde se
právě nacházejí a tráví volný čas, kde
mají svou chalupu, nebo jen o obci,
která je zajímá. „Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je pořekadlo,
které naši aplikaci vystihuje, ačkoli je
to moderní, přehledný a praktický komunikátor mezi vaší obcí a uživatelem
aplikace,“ říká v rozhovoru projektový
manažer České Obce David Jedlinský.
K čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat
informace z vaší radnice? V místním
tisku, ve vaší obci, e-mailem, nebo
jste prostě ve své volné chvíli navštívili webové stránky a posléze se dověděli, že se např. událo něco, co jste
potřebovali vědět o dvě hodiny dříve,
nebo si případně potřebujete nové
informace poznamenat do svého kalendáře, abyste na ně nezapomněli.
A právě mobilní aplikace Česká Obec,
kterou nejen Čeperka využívá a je pří-

Na památku rodáka a jedné z prvních obětí světové války

U pomníku padlých vedle obecního úřadu přibyl malý pomníček. Obec tak vzdala hold svému rodákovi Josefu Svatoňovi, který byl v roce 1938 zabit v Sudetech.
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mobilu ví „Co se děje“!
mo propojena s vaší radnicí, která vás
tak může o dění ve vaší obci informovat okamžitě. Aplikace navíc pracuje s
obrázky, videi, textem, externími odkazy, najdete tu důležité kontakty na
vaši obec a zároveň aplikace pracuje
i s kalendářem ve vašem mobilním
telefonu, takže si např. upoutávky na
kulturní akce ve městě můžete do kalendáře přímo ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil, v čem
je mobilní aplikace jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen obec
Čeperka, ale také jiné obce, městské
části (pokud jsou do projektu Česká
Obec zapojeny), a to jednoduchým
přidáním další obce v mobilní aplikaci.
Získáte tak přehled i o jiných obcích,
které vás zajímají, nebo kde se momentálně nacházíte.
A jak je tedy možné začít mobilní
aplikaci využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone). Zde je jednoduchý návod k
jejímu stažení:
- ve svém mobilním telefonu najdete
ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
- po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
- po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním
rohu najdete znaménko „+“, po kliku
na něj se zobrazí žluté pole s nápisem
„Přidat Obec“, po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat
obce, které chcete sledovat, dále je

můžete řadit v závislosti na tom, která obec má být první nebo druhá tím,
že danou obec přidržíte a přetáhnete
nahoru či dolů, dále klikněte v levém
horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, kterou jste si přidali, pokud
je obec zapojená do projektu Česká
Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje.
Obce sledujete přejetím prstu po
displeji vlevo či vpravo. Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere
minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události vás
upozorní prostřednictvím notifikací
(upozornění) a na váš požadavek si
načte pouze vybraný příspěvek, který
vaše město zadá. Je tedy šetrná k vaší
baterii i mobilním datům.… a doufám
že se mobilní aplikace stane nedílnou
součástí vaší obce.
Aplikaci Česká Obec stahujte buď
přes GooglePlay nebo App Store.
			

Leoš M. Kučera

O čem jednalo zastupitelstvo obce

Projednalo a schválilo závěrečný účet obce

Čeperka za rok 2017 bez výhrad.
 Projednalo a schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření Mateřské školy Čeperka za rok
2017 s nulovým ziskem bez výhrad.
Projednalo a schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření Základní školy Čeperka za rok
2017 se ziskem ve výši 63 251,22 Kč bez výhrad.
Výše zlepšeného hospodářského výsledku bude
převedena do rezervního fondu.
Zadalo opravu komunikace Jungmannova (u
lesa) u firmy Skanska, a.s. v předpokládané výši
520 000 Kč včetně DPH.
Schválilo cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci ul. Vrchlického (od železničního přejezdu k lesu) od p.
Stránského ve výši 199 892 Kč včetně DPH.
Schválilo cenovou nabídku na vypracování
projektové dokumentace pro rozšíření sběrného
dvora v obci Čeperka od firmy JM Construction,
spol. s.r.o. ve výši 140 700 Kč bez DPH.
Schválilo poskytnout spolkům finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2018: TJ Sokol Čeperka, z.s. ve výši 20 000 Kč, SDH Čeperka ve
výši 50 000 Kč, Myslivecký spolek Čeperka-Hrobice ve výši 20 000 Kč, Čeperánek, z.s. ve výši
25 000 Kč, Hučka, z.s. ve výši 15 000 Kč.
Schválilo smlouvu o zajištění požární ochrany
pro obec Podůlšany bez výhrad.
Na doporučení výběrové komise schálilo uzavřít smlouvu s firmou RECPROJEKT, s.r.o. na
zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Čeperka – Intenzifikace
ČOV“.
Schválilo kupní smlouvu s ŘSD ČR na prodej
pozemku p. č. 751/3 o výměře 121 m2 v k. ú.
Opatovice nad Labem dle znaleckého posudku
č. 8311/2018. Celková cena je 26 190 Kč.
Schválilo směrnici č. 2/2018 pro nakládání s
osobními údaji (tzv. GDPR).
(era)

Odhalení pamětní desky Josefa Svatoně proběhlo dne 6. května za účasti jeho vnučky paní Šárky Tischerové a vnuka Pavla Hozáka.

(era)
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Investiční akce
do konce roku
Pokračování ze str. 1
„Začínáme projednávat případné odkupy pozemků pod
místními
komunikacemi,
abychom mohli včas žádat o
dotace,“ vysvětlila Kristina Vosáhlová.
Opravy komunikací a chodníků sebou bohužel přináší i
zápory. Je velká škoda, že si vy
občané neváží nejen komfortu a nemalých investic.
„Opětovně musím zmínit parkování na chodnících, které je
nebezpečné pro chodce a cyklisty. Každý z vás má u domu
dvě zkolaudovaná stání. Žádáme vás, abyste parkovali na
svých pozemcích. Neničíte tak
chodník a přispějete k bezpečnému provozu. Myslete
hlavně na děti!!!,“ vyzvala starostka. Dále žádá o dodržování bezpečné jízdy. Tím nemá

na mysli 50 km/h po obci, ale
prostě bezpečné. Kolem školy a školky mnozí jezdí velice
rychle. Stačí moment a dojde
k neštěstí. A jsou to místní,
kteří to zde znají a proto jezdí
rychle. „Jsme opravdu nuceni
v nových projektech uvažovat o jednostranných parkovacích pruzích v jednotlivých
ulicích a s opravou povrchu
budou zároveň navrhovány
zpomalovací prvky. První ulicí,
která je dosti frekventovaná a
bude takto upravena, je ulice
Vrchlického. Zpomalovacím
prvkům se asi nevyhne. Stále
běží na webu obce anketa,
jaký dát nový povrch, vzhledem k tomu, že stávající povrch je ze žulových kostek.
Můžete se také připojit do
hlasování,“ uzavřela starostka.
Leoš M. Kučera

Perníková popelnice

Obec získala ocenění za třídění odpadu. V soutěži Perníková popelnice se mezi
obcemi od 301 do 2000 obyvatel umístila třetí. Zíkala odměnu 25 tisíc korun.

Výlet s Čeperánkem do zoo Když kanalizace „zlobí“
Svým řešením je splašková kanalizace v Čeperce neobvyklá.
Byla koncipována jako podtlaková a celý provoz zajišťuje
obec sama. Samozřejmě se
může stát, že kanalizace, na
kterou je váš rodinný dům
napojen, nemusí fungovat tak
jak má. V případě, že uslyšíte
jakýkoliv nezvyklý zvuk (syčení, rychlé spínání) nebo vám

špatně odtéká odpad, je potřeba ihned při zjištění hlásit
poruchu na telefon 727 827
402 nebo 606 660 202.
V souvislostí s kanalizací připomínáme majitelům bazénů,
že mají jednou ročně nárok
na odečet stočného při jeho
napuštění. Žádost najdete na
webových stránkách obce ve
vybraných dokumentech. (era)

Zvolíme11 zastupitelů
V říjnu se opět rozhoduje o
novém složení obecních zastupitelstev. Čeperka má jeden volební obvod. Volební
místnost v prostorách kinokavárny bude otevřena v pátek
5. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října od 8.00
do 14.00 hodin. Výsledky by
měly být známy ještě v sobotu večer.
Pravidla pro hlasování zůsta-

la stejná. Volič musí prokázat
svou totožnost platným dokladem, jinak nesmí hlasovat,
Zastupitelstvo obce Čeperka
před nedávnem projednalo a
schválilo v souladu s § 67 a s §
68 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů,
že v příštím volebním období
bude mít zastupitelstvo obce
11 členů.
(era)
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Opatrovnictví je pro malé obce zápřah
Když nejsou lidé z důvodu
svého psychického onemocnění či mentálního postižení
nebo závažného zdravotního
stavu schopni pochopit dopad svého konání a jednání,
určuje jim soud opatrovníka.
V řadě případů je jím jmenována obec, kde má dotyčný
trvalé bydliště. Svého „svěřence“ má i Čeperka.
„Naší opatrovankyní je v současné době paní K. E., kterou
jsme v červenci opět jeli navštívit. Po čase, který strávila v
obecním karavanu, se podařilo konečně sehnat odpovídající ubytování, za které jsme
více jak vděčni,“ říká starostka
Kristina Vosáhlová.
Paní K. E. nyní pobývá v Domově u studánky, který se
nachází v Anenské Studánce
nedaleko Lanškrouna. Objekt sociálního zařízení je v
krásném a klidném prostředí,

personál je velice vstřícný a
trpělivý. „Domov u studánky
poskytuje pobytovou sociální
službu s celodenním dohledem také osobám se smyslovým postižením. Naše opat-

rovankyně se již adaptovala,
je vidět snaha o spolupráci a
pomáhá i s drobnými pracemi. Dovezli jsme ji ošacení,
hygienické potřeby a nějaké
knížky a časopisy,“ vyjmeno-

vává starostka obce. Věří, že
se v budoucnu někdo zamyslí
nad institucí veřejného opatrovníka a činnostmi, které by
měla obec jako veřejný opatrovník vykonávat.
(era)

Škola bude mít novou učebnu.
Každý ročník bude ve své
Čeperská základní škola se
bude rozšiřovat. Po 110 letech
od jejího založení, kdy výuka
probíhala většinou pro děti z
více ročníků najednou, bude
mít brzy každý ročník svou
kmenovou třídu.
„Máme hotovou projektovou
dokumentaci na novou učebnu v ZŠ Čeperka, která vznikne ze stávajících šaten. Provizorní učebna bude nyní v
tělocvičně. Budeme se snažit
o co nejrychlejší projednání
a provedení celé stavby, aby
děti mohly znovu tělocvičnu
využívat k určenému účelu,“
uvedla starostka Kristina Vosáhlová.
V základní škole touto přístavbou vznikne pět kmenových
učeben, kdy v každé třídě
bude 15 dětí.
Z historie obce víme, že obec
Čeperka o zřízení samostatné,
původně doutřídní, školy požádala v únoru 1888. Do sou-

sedních Opatovic nad Labem
docházelo tehdy z Čeperky
103 dětí a zvláště děti z Hrobického dvora nebo stéblovské myslivny to měly hodně
daleko. Přizvaná komise ale
žádost zamítla a neúspěšně
dopadla i žádost z roku 1895.
C. k. zemská školní rada zřízení školy povolila až 20. ledna
1906. Vyučovat se začalo už
5. února a první školní rok byl
ukončen 21. července.
Celkem tehdy čeperskou školu navštěvovalo 97 dětí. Na
dnešní dobu to je poměrně
vysoký počet, tehdy měla
obec pouze 553 obyvatel.
Čeperskou školu ale navštěvovaly také děti z Hrobického
dvora. V I. třídě bylo 26 chlapců a 18 dívek. V II. třídě také
26 chlapců, dívek docházelo
27.
Ředitelem čeperké školy byl
až do roku 1922 Václav Sedláček.
Leoš M. Kučera

H
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Jak ukládat odpady
na sběrném dvoře
Ukládání odpadů na obecním
sběrném dvoře má svá pravidla. Občan je povinen prokázat se platným občanským
průkazem s místem trvalého
bydliště v Čeperce. Každý občan, který splní výše uvedenou podmínku má nárok na
odložení odpadu v množství
200 kg od občana za 1 měsíce
(vozík za auto).
- Ukládání stavební suti není
dovoleno!
- Na sběrný dvůr je zakázáno
odkládat odpad z podnikatelské činnosti !!
- V případě rekonstrukce nebo
vyklízení rodinného domu je
nutné objednat si na své náklady kontejner.
Další informace k odpadům
v obci:
- Svazujte plné a sešlapané
pytle určené k mobilnímu
svozu (papír, plasty, kartony),

pytle kupujeme a dostáváte
je zdarma, tak je potřeba, aby
byly opravdu naplněné.
- V případě, že jsou plné kontejnery na tříděný odpad, tak
vše je možné odvézt na sběrný dvůr
- Dřevní hmota se ukládá vedle sběrného dvora (pouze větve!!!), je určena ke štěpkování.
-Zbytky rostlinného původu ze zahrad (tráva, ostřihy z
thují, rostliny, listí, trávy) se
ukládají na silážní jámu vedle
kartonážky.
- Obec získala z dotací 150
kusů domácích kompostérů,
o které je možné písemně
zažádat na obecním úřadě.
Kompostéry se budou vydávat zájemcům zdarma na základě smlouvy o výpůjčce do
vyčerpání zásob. Kompostéry
jsou určeny ke kompostování,
tudíž se nevyváží.
(era)

Vítěz si odnesl husu

V sobotu 8. září se za účasti 35 soutěžících konal 10. ročník „Sportovního dne
Pavla Syrůčka“. Zúčastnění změřili své síly ve dvou disciplínách – nohejbal a
malá kopaná. Tradiční soutěž se konala ve sportovním areálu v Čeperce, který
zdarma obec propůjčila. Díky sponzorům se rozdaly hodnotné ceny. Vítěz získal putovní pohár a dozlatova propečenou husu. Poděkování patří soutěžícím,
sponzorům a organizátorům celého sportovního dne.
(era)

Poděkování hasičům

Vážení obchodní partneři,
tímto bychom Vám rádi poděkovali za Vaši účast na 3. ročníku turnaje v malé kopané
DSK Cupu 2018, který se již tradičně konal v Hasičském areálu Čeperka, kde nám obec připravila
bezchybně upravené hřiště.
Přestože teploty byly vysoké, zaznamenali jsme nárůst počtu zúčastněných týmů a bylo opravdu
na co koukat!
Během celého turnaje se odehrála úžasná utkání s krásnými góly a výbornými zákroky brankářů.
Nesmíme opomenout rozhodčí, kteří řídili všechna klání bez jediné chyby a celý turnaj se nesl
v duchu fair play.
Vyústěním byl finálový zápas, ve kterém o vítězi rozhodl až penaltový rozstřel.
S pravidelným dodržováním pitného režimu a skvělou náladou jsme tak prožili příjemný den.
Poděkování patří všem dodavatelům, bez jejichž podpory bychom nebyli schopni tento turnaj
uskutečnit.

Na dlažbu se čekalo

Níže Vám zasíláme odkaz na fotogalerii s fotkami z turnaje i doprovodného programu:
https://drive.google.com/drive/folders/1ccz7WmYK1KgI-2ElS4FWE5cBzRrL15zr
Přejeme Vám mnoho úspěchů v profesním, soukromém i sportovním životě a těšíme se za rok
na viděnou.
Zelená je tráva, fotbal to je hra ...

...........................................
Michal Gebert

...........................................
Pavel Votruba

V Opatovicích nad Labem 7.9.2018

Před obchodem byla položena nová dlažba. Úpravu, která bude pokračovat
okolo úřadu až k hasičárně, zdržela dlouhá dodací lhůta materiálu.
(era)

7

Z činnosti spolku Čeperánek z.s.
Buchtový jarmark letos podruhé organizovala Lucie Pospíšilová: „Velké poděkování
Čeperánku za možnost uspořádání již druhého ročníku
charitativního
buchtového
jarmarku pro Štěpánku Pospíšilovou, který proběhl 6. 5.
2018 na hřišti Čeperka. Počasí
se vydařilo a účast byla hojná.
Opět se vše prodalo a podle
ohlasů i chutnalo. Vybraná
částka byla 14 683 Kč. Všem,
kteří napekli nebo jen zakoupili, děkujeme. Peníze byly
použity na koupi invalidního
vozíku a financování rehabilitace Štěpánky. Její další kroky
a potřeby můžete sledovat na
www.nasestepanka.cz. DĚKUJEME!!!“
V neděli 3. 6. 2018 se konal
dětský den, jehož uspořádání
se perfektně zhostila Martina
Petříčková: „Letošní dětský
den z mého pohledu byl vydařený. Nejen, že nám přálo
počasí, ale i účast dětí byla
hojná. Letos bylo 10 disciplín.
Chytání rybiček, házení na
koš, chození na chůdách, opi-

čí dráha, shazování plechovek, slalom s balónem. Díky
spolupráci s hasiči jsme měli
stříkání džberovkami, provázkovou prolézačku, spojování
hadic a střílení ze vzduchovky.
Tímto bych chtěla hasičům
poděkovat za jejich pomoc
a za nastříkání pěny, pro děti
to byla super tečka, když v ní
mohly běhat. Také bych chtěla
poděkovat nejen Elišce Fórrové za její malování na obličej
- jako vždy to bylo krásné, ale
také všem dobrovolníkům,
kteří se na tom podíleli, a
bez kterých by to neproběhlo takhle parádně. Velké díky
patří také panu Němečkovi za
jeho sponzorský dar a obecnímu úřadu za občerstvení.“
K prázdninám v Čeperce již
tradičně neodmyslitelně patří
týdenní prázdninová školka
(příměstský tábor), která se
konala na sportovním hřišti
ve druhém červencovém týdnu. Letošní program zajistila
Ivana Rudišová: „Tento rok byl
příměstský tábor ve znamení
řemesel. Děti si vyzkoušely vý-

robu šperků, práci se dřevem,
kování podkov, vazbu a sázení
kytek, vyzkoušely si výrobu
marcipánu, malovaly obrazy,
tvořily z hlíny. Jejich práce
byla odměněna na jarmarku,
který se konal ve čtvrtek dopoledne a kde byly jejich výrobky vystaveny a prodány.
Veškeré finanční prostředky,
které byly na jarmarku získány, budou použity na další aktivity spolku Čeperánek.
Tábora se účastnilo 20 dětí
předškolního věku. Tábor je
určen zejména pro předškolní děti, ale velmi se osvědčila
spolupráce s dětmi ze základní školy, které nám s předškoláky pomáhají a táboru se
účastní dobrovolně. Letos pro
velký zájem jich bylo deset.
Tímto chci všem těmto žákům
poděkovat za pomoc, vzorně
pomáhali mladším kamarádům a to nejvíce tím, že pro
ně byli vzorem. Také chci poděkovat všem dospělým, kteří
se zúčastnili našeho táboru ze
svého volného času, těm kteří byli s námi celý týden, ale i

těm, kteří nám přišli pomoci
na jeden den, každá minuta se
počítá! Tímto bych chtěla poprosit maminky, babičky, tatínky, dědečky a všechny lidi,
kteří mají rádi děti, kdyby nám
chtěli příští rok pomoct, kontaktujte nás prosím na emailu
ceperanek@seznam.cz.“
Na závěr přijměte pozvánku
ještě na dvě letošní akce:
1) výlet do ZOO Praha nebo
na Plavbu lodí ze ZOO Praha,
který se uskuteční v sobotu
15. září 2018
2) cyklistický závod „Čeperský
okruh“ 14. 10. 2018, který se
bude startovat před hasičárnou v Čeperce. Přihlašovat na
obě akce se můžete na email
nebo uvedené telefonní číslo
(605 937 216).
Děkujeme za Vaši přízeň, těšíme se na další akce a pokud
máte nějaký nápad, neváhejte
nás oslovit, rádi Vás podpoříme!
Za kolektiv Čeperánku
Jaroslava Jičínská

Dětský den nabídl hned deset disciplín

Chytání rybiček, házení na koš, chození na chůdách, opičí dráha, shazování plechovek, slalom s balónem a další ativity připravili pořadatalé Dětského dne.

(era)
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Hasiči během sucha zasahovat nemuseli
Nová hasičská cisterna našla
uplatnění i v letních vedrech
při zavlažování obecní zeleně.
K mimořádné události jsme
vyjížděli za tu dobu celkem
11x, v jednom případě se
vyjet nepodařilo. K těm náročnějším výjezdům patřily
určitě zásahy 29. října 2017
v souvislosti s větrnou kalamitou, které bohužel neodolala lípa před ZŠ a 4. května
2018 požár garáže v Čeperce.
Zatím poslední událostí byl
požár příkopu u železničního
přejezdu vlečky v ulici Lesní v
Opatovicích, kdy se včasným
zásahem podařilo zabránit
rozšíření požáru do pole s vyschlou nesklizenou kukuřicí.
Nové zkušenosti jsme sbírali na několika školeních například 25. května 2017 při
nácviku plnění bambivaku,
dne 20. června v mobilním
flashover kontejneru od firmy
Dräger, 26. listopadu při cvičení ve firmě HANS, 28. dubna 2018 na speciálně pojaté
okrskové soutěži v Čeperce a
nebo 25. května v, tentokrát
stabilním, flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě.
K těm odpočinkovějším akcím pak patřily brigády, návštěvy jubilantů z řad našich
členů (F. Doležal, M. Dostálová, L. Píša, M. Píšová, O. Syrůčková, J. Syrůček, F. Žaloudek,

J. Grim), čímž to jim tímto
způsobem ještě jednou přejeme hodně zdraví do dalších
let. Dále proběhla příprava
sportovních družstev na soutěže a samozřejmě účast na
těchto soutěžích.
S mladými hasiči a dorostenkami jsme reprezentovali
sbor a obec na třiceti osmi
soutěžích. S dospělými jsme
se pak o nejlepší umístění
porvali na čtyřiceti třech závodech včetně domácích.
Domácí soutěže Memoriál
J. Teplého a K. Oppy se, hlavně díky vám co jste pomohli s

organizací, vydařily a podařilo
se připravit důstojné zázemí
pro sportovní výkony.
Sečteno a podtrženo za necelý rok a půl přes 145 akcí
všeho druhu, když nepočítáme tréninky sportovních
družstev, nebo údržbu a různé kondiční jízdy vozidel.
Za zmínku ještě jistě stojí návštěva z HZS Pardubice
21. listopadu 2017 zaměřená
na kontrolu plnění povinnosti
obce v oblasti požární ochrany a prevence, která odhalila
některé nedostatky, přede-

ré se snad i s jejím přispěním
podařilo již odstranit.
I přes tyto nedostatky formálního charakteru, bych
chtěl poděkovat všem občanům obce za zodpovědný individuální přístup k prevenci
v letošním období sucha, kdy
na našem katastru nebylo
nutné zasahovat z nedbalostních důvodů. Případní zájemci o činnost ve výjezdové
jednotce nás mohou oslovit
buď přímo nebo na telefonu
604 294 745.
Miroslav Macek

vším v oblasti prevence a kte-

Žně na Memoriálu K. Oppy: 1. místo, 3. místo i putovní pohár
V sobotu 15. září proběhl již
23. ročník Memoriálu Karla
Oppy ml. a O pohár OÚ Čeperka, kde změřily své síly po
prázdninové odmlce dětské
kolektivy mladých hasičů,
tedy děti od 6 do 15 let. Letos
se zúčastnilo celkem 23 družstev, z čehož 13 spadalo do
mladší kategorie a 10 do starší kategorie. Čeperka měla zastoupení v obou kategoriích
a ještě vypůjčila 2 mladší děti
družstvu Břehů a 4 starší
děti družstvu Dašic, jelikož
máme opravdu velkou členskou základnu dětí. Po celém
dni, kde všechny děti bojovaly o příčky nejvyšší, se na-

konec usmálo štěstí právě na
Čeperáky. Mladší si vybojovaly krásné 3. místo, avšak starší
se do toho opřely o malinko
více a vybojovaly celkové zlaté 1. místo. Zároveň zaběhly
nejrychlejší požární útok ve
své kategorii a odnesly si tak
nejen putovní pohár OÚ Čeperka, ale také putovní pohár
za nejrychlejší PÚ. Myslím si,
že jsme na ně právem hrdí nejen my, jako vedoucí, ale také
rodiče a ostatní lidé, co nám
v obci drží palce a podporují
mladé hasiče. Tak zase za rok
a věřím, že to opět zacinká.
M. Křížová, vedoucí kolektivů MH
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Čeperská víra chce mít svůj svatostánek
Na první pohled má Čeperka vše podstatné pro spokojený život svých obyvatel. Má
fungující radnici a běžnou
infrastrukturu, základní a mateřskou školu, obchod, hasiče
a jiné zájmové spolky, pohostinství a nebo sportovní areál.
Co ale podle některých občanů chybí, je motlitební místo.
„Je velmi smutné, že v katastru obce Čeperka není a
nebyl žádný svatostánek, kde
by věřící všeho vyznání, mohli spočinout ve svých motlitbách, oddávat se radosti ze
své víry,“ píše se v dopise podepsaném skupinou, která si
říká Čeperská víra.
Jsme moderní obcí, tak
rovnou napříč vírami
V dopise se odvolává na
články Listiny základních lidských práv a svobod. Český
stát nesmí podle nich preferovat žádné konkrétní vyznání nebo i ateismus. Zajistit to
musí na celém území (územní
výsost) a uvedené principy
„zaručit ve všech oblastech,
a to i v oblasti územní samosprávy - v obcích a krajích“.
Čeperka je podle autora(ů)
dopisu moderní obcí, ale po
výčtu kostelů a kaplí v okolí
v možnosti pratikpovat víru
ve vyhrazeném prostoru, prý
oproti obcím v okolí zaostává.

„Apelujeme proto zejména
na Vás paní starostko, abyste
spolu s vedením obce projednali návrh na výstavbu
svatostánku v katastru obce
Čeperka. Aby nebylo žádné
náboženství upřednostňováno, navrhujeme, aby bylo
vystavěno multifunkční modlitební místo. Zde by se mohli
setkat křesťané, muslimové,
židé, budhisté, pravoslavní a
další vyznavači různých náboženských vyznání,“ píše ve
svém dopise Čeperská víra.
Stavbě
římskokatolické
kaple doba nepřála
O tom, že by měl v Čeperce
vzniknout svatostánek, se hovořilo již před více než 70 lety.
Byť ne tak napříč vyznáními,
jak to požaduje Čeperská víra.
V roce 1944 byl ustaven
Spolek pro postavení římskokatolické kaple v Čeperce“ a
žádal zastupitelstvo o darování pozemku.
Ke stavbě mělo dojít v roce
1945, ale nikdy nebyla realizována. Obec spadá pod
Římskokatolickou
farnost
Opatovice nad Labem královéhradecké diecéze.
Dochované výkresy plánované kaple vyšly v knize Jiřího Bureše k 225. výročí založení obce nazvané „Čeperka
1777 - 2002“.
Leoš M. Kučera

Starostové z okolí ujeli
na kole přes 50 kilometrů

O prázdninách vyrazili zástupci obcí sdružených ve
Svazku obcí pod Kunětickou
horou na cyklistickou výpravu po regionu. Každoroční
„Jízdy starostů“ se vždy zúčastní i zástupci Čeperky.
„Jedná se o cyklistický výlet,
který začíná v Kuněticích a
končí ve Dřítči. Tyhle obce sice
leží kousek vedle sebe, ale

celkem jde o trasu v dálce asi
50 kilometrů se zastávkami v
jednotlivých obcích Svazku
obcí pod Kunětickou horou i
mimo něj. Výlet se vždy vydaří, podíváme se, co mají kde
nového nebo co se nevydařilo a vyměníme si užitečné
informace a rady,“ uvedla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.
(era)
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Vítání občánků je sláva pro celou obec

Připravili jsme ohlédnutí za vítáními občánků. Nahoře Mariana Prchalová, na fotce vlevo (zleva) Jan Pospíšil, Šimon Dědek a Zdeňka Černohorská. Na snímcích dole (zleva)
Lola Kosinová, Erika Jičínská, David Kouba, Daniel Šejvl, Matěj Mikulecký. Na prostředním snímku (v náručí maminky v zelené halence) Barbora Urbancová. Na snímku vpravo
(zleva) Aneta Štočková, Matěj Hošek, Karolína Šimková a Antonie Součková.
(era)

Buchtový jarmark není jen o buchtách

Charitativní akce na hřišti byla příjemným posezením pro celou rodinu. Malování na obličej nebo skákací hrad ocenily děti, dospělí kávu a trochu pohody.

(era)
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