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Stručný životopis kronikáře
František Hešík se narodil 16. srpna 1936 v Cepu. Tady také vychodil
pět tříd obecné školy, školní docházku poté dokončil v měšťanské škole
v Suchdole nad Lužnicí. Ta byla po komunistickém převratu v roce
1948 přeměněn a v základní devítiletou školu. Po roce 1948
se také vyučil v Českých Budějovicích zedníkem. Tam rovněž
navštěvoval stavební průmyslovku. Po absolvování vojenské základní
služby nastoupil v Třeboni jako tajemník OV ČSM, zanedlouho pak v
Českých Budějovicích na KV ČSM. Odtud přestoupil do redakce
Jihočeské pravdy jako redaktor. V šedesátých letech studoval v Praze na
Vysoké škole politické obor kulturně žurnalistický.
Ještě předtím odcestoval společně s Josefem Tichým, zahraničním
zpravodajem Mladé fronty do Alžírska, které celé spolu procestovali
autostopem a pracovali pro největší alžírský deník Algiers
republiken. Součástí jejich novinářské cesty byla cesta letadlem na
Saharu, kde byli v rozsáhlé oáze Hassi Messaoud zahraničními hosty
francouzské naftové těžební společnosti SN Repal.
Po návratu do vlasti se v době Pražského jara připojil k progresivnímu
proudu, který aktivně bojoval s komunistickým dogmatismem. Proto si
také tehdejší komunistické vedení náležitě znepřátelil. K tomu přispěly
především jeho reportáže ze Šumavy o Semínkovém generálu Šejnovi, ale
především o Králi Šumavy Josefu Hasilovi. V době ruské okupace, v
srpnu 1968, po obsazení redakce okupačními vojsky, pracoval ve
skupině, která na různých tajných místech krajského města vydávala
ilegální Jihočeskou pravdu a další tiskoviny, odsuzující okupaci
Československa armádami Varšavské smlouvy. V období tzv.
normalizace byl jedním z prvních, kteří byli z redakce na hodinu
propuštěni. Pak následovala naprostá diskriminace nejen jeho osoby,
ale i celé jeho rodiny. Díky nezměrné odvaze tehdy jediného
bezpartijního ředitele v Jihočeském kraji, ing. arch. Miloslava
Scheinpfluga, nastoupil v Krajském projektovém ústavu jako řidič. Na
konci osmdesátých let, opět jako řidič, přestoupil do budějovického
Elektroservisu.
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Krátce po pádu komunismu, v lednu 1990, byl požádán tehdejším
šéfredaktorem Jihočeské pravdy o návrat do redakce. Odtud později
přestoupil do redakce deníku Noviny, poté do Expresu a svoji aktivní
novinářskou činnost ukončil jako sportovní redaktor deníku Zemské
noviny. Mimo práce v těchto redakcích publikoval také v periodikách
Stadión, MF Dnes, Blesk, v agentuře ČTK a byl šéfredaktorem týdeníku
Jihočeský expres a měsíčníku Terč. Činný byl i ve svazové novinářské
činnosti. V roce 1990 byl zvolen prvním porevolučním syndikem
jihočeských novinářů a zástupcem syndika českých novinářů v Praze. Ve
svém nakladatelství Kondor mimo jiné vydal turistické průvodce Benátky,
Paříž, Vídeň a Mnichov, a byl také jejich spoluautorem. Napsal a vydal
knížku o historii obce Cep a jejího okolí s názvem „Slunce vychází nad
Petrovci".

Trochu historie
Obec Cep je v odborné literatuře uváděna jako staré vladyčí sídlo s rokem
založení 1404. Existují i starší záznamy o místě a jeho okolí, kde později
vesnice vznikla. Určitě tady již žili lidé, kteří střežili a udržovali stezky
přes okolní močály. Nejvýznamnější byla stezka, pro kterou se vžil název
Cikánka. Do oblasti dohadů a legend lze zařadit kusé zprávy o cepské
tvrzi vladyky Vojena, která se měla nacházet za nynějším rybníkem
Nový. Poslední zmínka o tvrzi pochází z roku 1376, kdy již byla zbořena.
Jako první majitel vesnice je uváděn Vavřinec z Cepu. Jeho syn a
nástupce se později nepohodl se svým pánem Krajířem z Krajku a nabídl
své spojenectví Oldřichovi z Rožmberka, nepříteli Husitů. Na toto
spojenectví cepští zemané doplatili na sklonku roku 1420, kdy Husité pod
vedením Jana Žižky táhli třeboňským panstvím a všechno proměňovali v
ruiny a sutiny. Zničili tehdy mladou ves Cep a také dokončili zkázu tvrze
vladyky Vojena. Vesnice se ještě nestačila vzpamatovat a Husité ji v roce
1423 vyplenili podruhé.
Po několika dalších majitelích se ves v roce 1482 dostala do rukou pánů
Krajířů z Krajku. Ti ji vlastnili až do roku 1508, kdy dochází k neobvyklé
výměně. Cep s rozsáhlým lesním komplexem obdržel od Konráda Krajíře
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z Krajku pan Petr z Rožmberka, který za tuto ves vyměnil obce Chlum,
Stříbřec a Lutovou. Z rožmberských vládců byl mezi cepskými poddanými
nejoblíbenějším pan Vilém z Rožmberka, který se stal držitelem Cepu v
roce 1523. Ten také daroval obci část pozemků na Jetřebí, kde byl později
postavem rybník Starý cepský. Rovněž jeho bratr a nástupce Petr Vok, se
u Cepských zapsal zlatým písmem, když jim daroval v roce 1596
pozemky o výměře 21 jiter. Naši předkové část pozemků zatopili a
postavili tady rybník, který nazvali Nový cepský. Loukám pod hrází dali
název Petrovce a zbytek přeměnili v obecní les. Oba rybníky i lesy v
jejich okolí vlastní obec dodnes.
(Historie obce je podrobněji zachycena v knize Františka Hešíka
„Slunce vychází nad Petrovci — historie obce Cepu a okolí“).
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Úvod
V období normalizace ztratila obec Cep poprvé ve své historii svou
samostatnost, když byla v červnu roku 1976 připojena k Suchdolu nad
Lužnicí. Na konci 80. let došlo ke krizi komunistického systému a
protesty občanů na sebe nenechaly dlouho čekat.
Shromáždění občanů demonstrujících proti okupaci Československa
vojsky Varšavské smlouvy se v srpnu 1989 zúčastnilo 1500 lidí.
Demonstrací v říjnu stejného roku se ale zúčastnilo již 40 000 občanů. K
vyvrcholení došlo v listopadu 1989. V Praze se sešli studenti vysokých
škol k uctění památky Jana Opletala, zavražděného nacisty v roce 1939.
Večer 17. listopadu 1989 byl pokojný průvod studentů napaden policií a
mnoho studentů bylo zraněno.
Po této události byl další vývoj překvapivé rychlý. Následovaly stávky a
zakládání organizací občanů s názvem Občanské fórum. Lidé stále
důrazněji požadovali odstoupení komunistické vlády. Protestní akce
přerostly ve státní převrat, který byl označen jako sametová revoluce.
Komunistický režim se zhroutil. Došlo k zásadním změnám v celé
společnosti. Do Československa se opět vrátila svoboda a demokracie.
Mnozí lidé začali podnikat a svobodně se sdružovat do politických stran
a spolků.
Vzápětí po pádu totalitního režimu také v Cepu začala sílit snaha o
znovunabytí obecní samostatnosti. Hrstka nadšenců připravila
referendum, ve kterém se drtivá většina občanů vyslovila pro odloučení
od Suchdola nad Lužnicí. K tomu také skutečně došlo 1. července 1990.
Od této doby se také odvíjí děj, který je zaznamenán v této kronice.
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Obec Cep
Cep je vzdálen vzdušnou čarou 9 km jižně od Třeboně, po silnici je to o
3 km více. Vedlejší obce jsou Hrachoviště, vzdálené 3 km, Lipnice, do
které je 5 km, stejně vzdálený je Suchdol nad Lužnicí a nejvzdálenější je
Majdalena, do níž mají cepští 7 km. Nadmořská výška, měřeno od paty
kostela sv. Jana Křtitele, který byl postaven v roce 1871, je 459 metrů.
Do obce zajíždí autobus, kterým je zabezpečeno spojení s Třeboní,
Jílovicemi, ale také s nádražím Pilař, kam linka jezdí především z důvodu
dopravy zaměstnanců dojíždějících z Cepu do Sloupárny Majdalena, a. s.
Nejbližší vlakové spojení je z nádraží Pilař, kam je z Cepu 5 km,
respektive z 6 km vzdáleného nádraží v Suchdolu nad Lužnicí. Poštu má
obec v Třeboni, uprostřed vesnice je veřejná telefonní budka.
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Výměra cepského katastru, který je jedním z největších na
Jindřichohradecku je 3550 ha. Podle záznamů Českého statistického
úřadu má Cep 96 domů, z nichž je 26 rekreačních chalup. V obci žijí
trvale 184 obyvatelé, ze kterých je 96 žen a 43 dětí do 14 let. Z
celkového počtu 87 ekonomicky činných osob, jich 60 vyjíždí za prací.
Padesát občanů pracuje v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství.
V průmyslu pracuje 18 lidí. Obec, jejíž katastr patří do CHKO
Třeboňsko, má farnost v Suchdolu nad Lužnicí a řídí ji sedmičlenné
zastupitelstvo.
V Cepu je prodejna smíšeného zboží, hostinec „Cepská hospoda“ a pro
občany je také k dispozici knihovna s možností bezplatného přístupu na
internet. Ve sportovním areálu na návsi je antukový nohejbalový kurt a
nově vybudovaný tenisový kurt. Katastrem obce prochází cyklistická
naučná stezka „Okolo Třeboně“, turistické značené trasy modrá z
Třeboně do Nových Hradů, žlutá z nádraží Pilař k rybníku Spolskému a
přímo obcí prochází cyklistická stezka z Třeboně do Suchdola nad
Lužnicí.
O společenský, kulturní a sportovní život v Cepu se starají tři organizace.
Je to Sportklub Cep, jehož A družstvo bylo po řadu let na předních
příčkách II. nohejbalové ligy a nyní startuje v krajském přeboru. Krajský
přebor rovněž hrají i cepští žáci. Družstvo B hraje okresní přebor. Dále
jsou zde dobrovolní hasiči, kteří v roce 2005 oslavili stoleté jubileum své
existence a myslivecké sdružení.
Praktické lékaře, rehabilitace a další zdravotnická zařízení cepští občané
navštěvují vesměs v Třeboni. Nemocnice jsou k dispozici dvě, v
Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích. Obec nemá jesle, mateřskou
školu, jídelnu, ani dům s pečovatelskou službou. Od podzimu 2006 jsou
pro zájemce vesměs z řad důchodců, dováženy obědy z restauračního
zařízení pana Čechala ze Suchdola nad Lužnicí. Obec přispívá svým
občanům na jeden oběd částkou pět korun.
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Nelehké začátky
Vesnice získala znovu svou samostatnost 1. července 1990. Suchdolská
kronikářka zaznamenala událost takto: „Návrh na osamostatnění obcí
Cepu a Dvorů, vyjadřující podle navrhovatelů možnost svobodného
vyjadřování, nesoustředil na sebe mimořádnou pozornost a plenární
zasedání na základě vyjádření souhlasu podpisem občanů těchto obcí
schválilo s účinností od 1. července tohoto roku odloučení od obce
Suchdol nad Lužnicí."
Znovunabytí samostatnosti komentoval i tehdejší první starosta obce,
Josef Leština: „Po dlouhé době nám dali ze Suchdola šest tisíc korun,
abychom si mohli pořídit ty nejpotřebnější věci. Do téhle obce totiž
nepřišlo ze Suchdola vůbec nic. Byli jsme prakticky satelit, chudí
příbuzní“. Vezmeme li v úvahu, že Cep měl v okrese druhý největší
katastr, byla zajisté reálná šance, že nezůstane navždy chudou vesnicí.

První aktivity
Určité finanční prostředky do začátku získala samostatná obec od
subjektů, které působily v jejím katastru. Především to bylo od
Sloupámy, a.s. Majdalena a od firmy Delta ze Suchdola nad Lužnicí.
Další nezanedbatelné částky přinesly obecní lesy a nájmy rybníků. První,
co přišlo na řadu, bylo uzavírání smluv o pronájmech s různými
organizacemi. Jako zvláštní bonus navíc pro obyvatele obce se ve
smlouvě s firmou Rybářství Třeboň objevila každoroční deputátní
dodávka vánočních kaprů.

Svobodné volby
První porevoluční svobodné volby se v Cepu konaly 9. června 1990.
Těšily se velkému zájmu místních občanů. Voleb se zúčastnilo 146
voličů, počet platných hlasů byl 142. Zbývající hlasy byly neplatné.
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Volby v Cepu skončily s těmito výsledky:
Volby do Federálního shromáždění — sněmovny lidu
Občanské fórum
89 hlasů
Křesťanská a demokratická unie
20 hlasů
Komunistická strana
14 hlasů
Československá strana socialistická
4 hlasy
Československá strana sociálně demokratická
4 hlasy
Strana zelených
2 hlasy
Spojenectví zemědělců a venkova
6 hlasů
Svobodný blok
1 hlas
Sdružení pro republiku
1 hlas
Hnutí Za občanskou svobodu
1 hlas
Volební seskupení Zájmových svazů v ČR
1 hlas
Volby do Sněmovny národů
Občanské fórum
Křesťanská a demokratická unie
KSČ
Spojenectví venkova
Československá strana socialistická
Československá strana sociálně demokratická
Strana zelených
Volby do České národní rady
Občanské fórum
Křesťanská a demokratická unie
KSČ
Československá strana socialistická
Spojenectví zemědělců a venkova
Československá strana sociálně demokratická
Strana přátel piva
Ostatních 5 malých stran po jednom hlasu.

76 hlasů
24 hlasy
14 hlasů
10 hlasů
7 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
82 hlasy
23 hlasů
15 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
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Volby do obecního zastupitelstva
První volby do cepského obecního zastupitelstva se konaly 24.
listopadu 1990. Také ty přilákaly poměrně značný zájem cepských
občanů, i když počet těch, kteří se k volbám dostavili, byl o něco
nižší, než při letních celostátních volbách. Do seznamu voličů bylo
zapsáno 136 osob, k volbám se jich dostavilo 118. Do voleb
vstupovala pouze jedna kandidátka a všichni navržení kandidáti byli
zvoleni.
První cepské zastupitelstvo mělo toto složení: Stanislav Bečka, Jan
Jezvík, Ladislav Liška, Věra Pašková, Pavel Dvořák, Marie
Hadačová, Josef Leština, Marie Leštinová, Karel Paďourek, Marie
Pad'ourková a Jiří Macoun.
Ustavující schůze obecního zastupitelstva se konala 5. prosince.
Přítomno bylo všech 11 zvolených zastupitelů a rovněž 6 hostů.
Zasedání zahájil nejstarší člen obecního zastupitelstva, pan Karel
Paďourek. Nejprve byla zvolena volební komise ve složení Ladislav
Liška, Jiří Macoun a Věra Pašková. Zastupitelé se dohodli, že budou
první cepské funkcionáře volit tajně. Starostou obce byl zvolen pan
Josef Leština a místostarostkou paní Marie Hadačová.
Zastupitelé rovněž rozhodli o následujícím obsazení komisí.
Finanční: předsedkyně Marie Leštinová — členové Karel Paďourek,
Jiří Macoun.
Kontrolní: Jan Jezvík — Stanislav Bečka, Pavel Dvořák.
Sociální: Marie Paďourková — Věra Pašková, Ladislav Liška.
Na tomto ustavujícím zasedání také všichni zvolení zastupitelé složili
slib České a Československé federativní republice.

Péče o staré a nemocné
První aktivitou nového zastupitelstva byla snaha o zlepšení situace
seniorů a nemocných občanů. Už několik dnů po svém zvolení
žádalo ředitele OÚNZ v Jindřichově Hradci o souhlas se zřízením
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zdravotního střediska v Cepu. Svou žádost odůvodňovalo tím, že tato
služba již v Cepu existovala, ale časem došlo k jejímu zrušení.
Podobně tomu bylo s ostatními institucemi, jako byla například
škola. Byla to doba, kdy se v malých obcích všechno likvidovalo a
převádělo do střediskových obcí. Cepští zastupitelé argumentovali
tím, že vesnice je vzdálena 14 kilometrů od Třeboně, autobusové
spojení je nedostatečné, a v obci žijí převážně starší lidé. Součástí
střediska měla být i poradna pro děti. Tuto službu by mohli využívat
také občané ze sousedních Hrachovišť.
Žádost byla kladně vyřízena a okresní úřad požádal okresní
hygienickou stanici o posouzení vhodnosti doporučované místnosti.
Bohužel pro občany Cepu tento velmi kladný záměr cepských
zastupitelů skončil neúspěchem. Důvodem byla skutečnost, že
připravená místnost pro zdravotní středisko po stránce hygienických
norem nevyhovovala a jiná, bohužel, v Cepu okamžitě k dispozici
nebyla.

Jaké bylo počasí
Leden devadesátého roku přinesl pro toto období poněkud atypické
počasí. Bylo převážně zataženo, mlhavo, se zanedbatelnými
srážkami. Především druhá polovina prvního měsíce roku byla
mimořádně teplá, když například 17. ledna vystoupila teplota na
17,4˚C. Rovněž měsíc únor byl mimořádně teplý. Denní teploty se
pohybovaly vesměs nad bodem mrazu a v nočních hodinách jen
mírně pod nulou. V závěru měsíce přišla bouře s vichřicí a kroupami,
po níž se prudce ochladilo.
V měsíci březnu byly mimořádné pouze poslední čtyři dny, které
svou teplotou připomínaly spíše dny letní. Naopak duben byl
pravým opakem a nic si nezadal se zimními měsíci. Ve 12 dnech
byly totiž zaznamenány mrazy a ve zbývajících pak přízemní
mrazíky. Průměrná květnová denní teplota byla 12 – 15˚C, ke konci
měsíce však přišlo prudké ochlazení a ve dnech 27., 29. a 30. května
klesala v noci teplota pod bod mrazu.
Měsíc červen byl ve znamení vydatných srážek, poslední dva dny v
měsíci vystoupila teplota na tropických 33˚C. V této době se také
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přes Cep a jeho okolí přehnalo devět bouří, které, bohudík,
nezpůsobily žádné škody.
Pravé letní počasí s teplými dny nastalo od 11. července. V té době
byly zaznamenány pouze dvě bouřky. Příliv abnormálně teplého
vzduchu pokračoval i v srpnu. V jednadvaceti dnech měsíce
přesahovaly teploty 25˚C a v šesti dnech tropické hodnoty 30˚C.
Chladno přišlo až v září. Nejvyšší denní teplota 11,3˚C byla
naměřena 22. září, a nejnižší, -1˚C už 17. září.
Naopak, do poloviny října připomínalo počasí ještě léto, teploty byly
poměrně vysoké, ale v noci klesal teploměr lehce pod bod mrazu.
Prudké ochlazení nastalo až po 20. říjnu a zima vydržela až do konce
roku.
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Kam dát peníze
Po počátečním rozběhu práce obecního zastupitelstva v roce 1990,
čekalo zastupitele v roce následujícím velké množství úkolů. Značně
zdevastovaná obec čekala na každou lidskou ruku a hlavně na každou
korunu.
Podle statistických údajů bylo v roce 1991 ve správě obce 1,5 km
kanalizačních sítí, 10 km místních komunikací a 1 km chodníků. Dále
měla obec ve správě jednu nemovitou kulturní památku (kostel),
knihovnu, starala se o pravidelné čistění komunikací v délce 4 km a
zajišťovala zimní údržbu komunikací v délce 10 km. Navíc ještě
finančně podporovala dvě osoby sociálně potřebné. Také sbor
dobrovolných hasičů nemohl fungovat bez dotace.

Prioritu měly cesty a vodovod
Cesty v obci i mimo ni byly v katastrofálně havarijním stavu a tak
veškeré úsilí zastupitelů směřovalo k jejich rekonstrukci.
Podobně to bylo i s vodovodem. Konkrétně se jednalo o vybudování
nového vodovodu v celé obci. Stávající vodovodní řad, který zřídil
Státní statek Třeboň už technicky nevyhovoval. Bylo také třeba
zavést vodu i tam, kde dosud nebyla. Zastupitelstvo to považovalo za
naprosto prioritní záležitost a odůvodňovalo to tak, že tam, kde
vodovod dosud není, mají obyvatelé vyhovující pitné vody
nedostatek a ta, kterou jsou nuceni používat, je podle provedeného
rozboru závadná. Dále zastupitelé uváděli, že rozšíření vodovodní sítě
je podmíněno vyřešením havarijního stavu stávajícího vodovodu.
Předpokládaný náklad na zmíněné práce byl téměř půl miliónu korun.
Z dalších plánovaných akcí stojí za povšimnutí například založení
veřejné zeleně a třešňového sadu, což představovalo investici 26 000
korun a vybudování veřejného osvětlení, u kterého předpokládané
náklady, představovaly částku 40 000 korun.
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Čistička odpadních vod
Už první rok po osamostatnění obce Cep mysleli zdejší zastupitelé na
životní prostředí a jejich pozornost se zaměřila rovněž na nutnost
výstavby čističky odpadních vod. Ta byla navržena již při zadání
projektu kanalizační sítě. Zastupitelé nutnost její existence
zdůvodňovali skutečností, že veškeré splaškové vody vtékají do
kanalizace ústící do otevřeného kanálu, který je odvádí přímo do
soustavy povodí Lužnice.

Rozpočet
Je pochopitelné, že některé z akcí, o kterých jsme v předešlých
řádcích informovali, mají delší časový horizont, než je rok 1991 a
proto se v rozpočtu na toto období neobjevily. Obecní rozpočet
zastupitelstvo schválilo 31. května 1991.
Rozpočet byl vyrovnaný, výdaje i příjmy byly shodně 79 tisíc korun.
Z příjmových položek uvádíme především domovní daň 9 000 Kč,
stočné 1 300 Kč a dotaci, která činila 58 600 Kč.
V položce výdaje připadá 10 000 Kč na úpravu rybníka Král, 12 500
Kč na zhotovení chodníků a mostku u Pašků, 3 500 Kč na údržbu
rozhlasu a výročí důchodců, 15 800 Kč na místní hospodářství (popel,
veřejné osvětlení, odpady, odklízení sněhu).
Rozpočet byl potom upraven na Okresním úřadě v Jindřichově
Hradci za účasti cepského starosty a účetní. Podle zápisu z tohoto
jednání byly dohodnuty následující ukazatele: vlastní rozpočtové
příjmy měly činit 23 900 Kč, výdaje pak 81 500 Kč. Neúčelové
dotace představovaly částku 20 300 Kč a podíl na státních příjmech
37 300 Kč.
Zástupci obecního úřadu požadovali také provést zatrubnění přítoku
vody do požární nádrže, což vyžadovalo náklad cca 70 000Kč a
zatrubnění otevřených příkopů kolem komunikací za cca 20 000 Kč.
Na základě doporučení policie bylo také nárokováno pořízení třech
bezpečnostních dveří do kostela za cca 15 000 Kč. Všechny tyto
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navrhované akce byly v obci postupně realizovány.
Zastupitelé také předpokládali, že mimo rozpočet obec uskuteční
generální opravu věže kostela (15 000 Kč), vybuduje bezprašné
komunikace (50 000Kč) a chodníky (20 000 Kč) v intravilánu obce.

Obecní kaleidoskop
Ve zdejší knihovně se 18. června uskutečnila metodická návštěva.
Za uplynulý rok měla knihovna 16 čtenářů, z toho čtyři do 14 let. Za
tuto dobu bylo celkem 37 vypůjček. Knihovna je otevřena každý
pátek od 17 do 18 hodin, knihovnicí je paní Blažena Jezvíková.
Dne 21. června upozornilo Okresní muzeum v Jindřichově Hradci na
povinnost vedení obecních kronik. Upozornilo na to, že v souvislosti
se vznikem nových obecních úřadů vyplývá i pro ně zákonná
povinnost vést obecní kroniku a to podle zákona č. 80 z roku 1920.
Řešením této záležitosti byla pověřena paní Marie Leštinová.
Dne 8. července odeslal obecní úřad žádost na živnostenský referát
okresního úřadu o urychlené jednání ve věci prodeje nápojů. V
současné době není v obci zajištěn žádný prodej piva, když místní
hostinec je uzavřen až do doby vyřízení mimosoudní restituce. Proto
oznámil, že prodej piva bude provozovat pan Ladislav Liška, bytem v
Cepu čp. 59.
Už na počátku roku 1991 informoval referát školství a kultury
okresního úřadu svým dopisem Obecní úřad v Cepu o nutnosti
náležité ochrany místní kulturní památky, kostela sv. Jana
Křtitele, včetně mobiliárních fondů.
Dne 25. června byl obecní úřad informován okresním úřadem o tom,
že na seznamu nemovitých kulturních památek, v obvodu jeho
působnosti, je jako kulturní památka pod číslem rejstříku 5693, také
veden uzavřený selský statek čp. 10, soukromého majitele Václava
Paška.
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Jaké bylo počasí
Sníh napadl až v únoru, v průměru okolo 15 centimetrů. Březen byl
poměrně chladný, doprovázely ho mrazy až do -12˚C a nechyběl ani
sníh. V jeho průběhu přišla sice obleva, ale ke konci měsíce byly opět
mrazy a teploměr klesl až k -10˚C. Květen se v tomto roce projevil jako
deštivý měsíc, a v jeho průběhu přišla dokonce i sněhová vánice. Slunce
svítilo do 3. června, pak ale přišly pošmourné dny s přeháňkami.
Červenec se projevil jako typický letní měsíc, ve kterém občas zapršelo.
Ke konci měsíce vystoupily teploty na 30 – 31˚C. V srpnu přišly dvě
ranní bouře, nechybělo ani deštivé počasí, které vydrželo až do prvních
zářijových dnů. Pak bylo střídavě oblačno a poměrně sucho. Podobně
tomu bylo v říjnu. Na začátku listopadu přišly první mrazy a v polovině
tohoto měsíce napadl první sníh. A stálo to za to. V Cepu byla naměřena
šestnácticentimetrová vrstva. Sníh však do konce roku roztál.
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Opět k urnám
Ve dnech 5. a 6. června 1992 se konaly volby do Sněmovny lidu
Federálního shromáždění, Sněmovny národů Federálního shromáždění a
České národní rady.

Výsledky voleb v naší obci:
Volby do Sněmovny lidu FS:

Do seznamu voličů byly zapsány 134 osoby. K volbám se dostavili 124
voliči. Všechny odevzdané hlasy byly platné.
Koalice ODS a Křesťansko demokratické strany
Československá sociální demokracie
Koalice Levý blok (KSČM, DL ČSFR)
Sdružení pro republiku - Republikánská strana
Strana čsl. podnikatelů a živnostníků
Československá strana lidová
Hnutí důchodců za životní jistoty
Občanské hnutí
Hnutí za sociální spravedlnost
Občanská demokratická aliance
Klub angažovaných nestraníků

47 hlasů
19 hlasů
13 hlasů
12 hlasů
8 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Volby do Sněmovny národů FS:

Do seznamu voličů byly zapsány 134 osoby. K volbě přišli 124 voliči,
jeden hlas byl neplatný.
Koalice ODS a Křesťansko demokratické strany
Sdružení pro republiku - Republikánská strana
Československá sociální demokracie
Koalice Levý blok (KSČM, DL ČSFR)
Československá strana lidová
Strana čsl. podnikatelů a živnostníků
Občanské hnutí
Hnutí důchodců za životní jistoty
Klub angažovaných nestraníků

45 hlasů
15 hlasů
14 hlasů
13 hlasů
9 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
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Hnutí za sociální spravedlnost a Demokraté 92 za společný stát získaly
shodně po jednom hlasu.

Volby do České národní rady:

Koalice ODS a Křesťansko demokratické strany
Sdružení pro republiku - Republikánská strana
Československá sociální demokracie
Koalice Levý blok (KSČM, DL ČSFR)
Liberálně sociální unie
Československá strana lidová
Strana čsl. podnikatelů a živnostníků
Hnutí důchodců za životní jistoty
Klub angažovaných nestraníků
Občanské hnutí
ODA

45 hlasů
14 hlasů
13 hlasů
13 hlasů
12 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
1hlas

Aktivní rok
Ještě těsně před koncem roku 1991 rezignovala na svou funkci
místostarostka paní Marie Hadačová, která vážně onemocněla a
zanedlouho potom těžké nemoci podlehla. Novým místostarostou byl
jednomyslně zvolen Jan Jezvík
Rok 1992 byl pro zdejší zastupitele rokem velice náročným a plným
práce. Jejich pozornost byla soustředěna především na zdejší bývalou
školu a jediný hostinec, který byl majetkem Jednoty a momentálně nebyl
v provozu. Představitelé obce se všemožně snažili, aby oba objekty
dostala obec do svého majetku. Proto také začala velmi aktivní jednání se
zainteresovanými subjekty. Ohledně školy bylo jednáno s Obecním
úřadem v Sadské. Obec Sadská v minulosti školu odkoupila od MěNV
v Suchdolu nad Lužnicí a zřídila tu školu v přírodě. Ta ale po roce 1989
skončila svoji existenci. Co se hospody týče, čekalo se na vyřízení
mimosoudní restituce. Ze strany obce byl eminentní zájem hostinec od
Jednoty odkoupit. Ke konci roku 1992 byla kladně vyřízena žádost pana
Suka o pronájem restaurace od Jednoty a to ještě před vyřízením
vlastnických vztahů.
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Zastupitelé také rozhodli, že obecní lesy o výměře 16 ha se nebudou
pronajímat a obhospodařovat je bude obec. Při pronájmu obecních
rybníků se hledal nejpřijatelnější nájemce a volba padla na Rybářství
Třeboň. Rybníky byly této firmě pronajaty zatím do 31. prosince 1994
za nájem 55 000 Kč ročně.

Cvályhodná aktivita
Na konci listopadu 1992 se konala veřejná schůze a při skládání účtů
svým voličům za uplynulý rok se měli zastupitelé skutečně čím
pochlubit.
Především byla vybudována nová kanalizace za 135 000 Kč. Likvidace
černých skládek v obci i jejím okolí přišla na 20 000 Kč. Na Bobíčkách
byl založen třešňový sad, což stálo 1500 Kč. Začalo se upravovat
prostranství na návsi, a k tomu byly zakoupeny za 25 000 Kč dvě
sekačky, jedna rotační a bubnová sekačka Alpina. Opravy obecních cest
přišly na částku 10 000 Kč, oprava rybníku Bajgar na 5 000 Kč, oplocení
hřiště Sportklubu 5 000 Kč, rekonstrukce osvětlení stála 85 000 Kč,
zhotovení a instalace laviček 14 500 Kč a zalesnění obecního lesa přišlo
na 1800 Kč. Obec rovněž zaslala příspěvek na svoz a skládku odpadů ve
výši 67 800 Kč.

Roční kaleidoskop
V této kapitole uvádíme skutečnosti, které ještě zaznamenány nebyly, ale
pro obec jsou neméně důležité.
Plnění přijatého sociálního programu bylo v průsečíku pozornosti
cepského zastupitelstva. Tak například v roce 1992 byla šestadvaceti
přestárlým občanům Cepu rozdělena finanční výpomoc v celkové částce
11 000 Kč. Jednotlivci obdrželi jednotně 400 Kč, dvojice 700 Kč.
Příspěvky byly rovněž přiznány 26 dětem do 15 let.
Nové dveře do cepského kostela zhotovil zdejší truhlář Miroslav
Hadač. Dětské hřiště bylo rekonstruováno a byl tam dovezen nový
písek. Sportklub obdržel od obce na činnost 5 000 Kč a na konto Svazu
22

tělesně postižených bylo odesláno 1 000 Kč.

Jaké bylo počasí
Rok 1992 lze jednoznačně označit za rok s až příliš horkým létem.
Teploty od června do srpna vystupovaly nad dlouhodobý normál a v
některých případech dosahovaly až extrémních +37˚C. Voda byla v
rybnících tak teplá, že při koupání vůbec neosvěžila. Nejhorší však bylo
to, že za celé léto téměř vůbec nezapršelo a to mělo pochopitelně své
následky. Byla zaznamenána o 20% nižší sklizeň obilovin a pícnin.
Zákonitě i ve studních se hladina vody značně snížila.
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Konec Československa
Do nového roku 1993 vstupujeme již jako Česká republika, když éra
Československa skončila.
O rozdělení dvou bratrských národů, Čechů a Slováků, se podle
všeobecného mínění odborníků i laiků přičinili především předsedové
obou národních vlád, pánové Klaus a Mečiár. Zda to byla sázka na
správnou kartu, ukáže až budoucnost.
Lidé v Cepu přijali rozdělení republiky s rozdílnými názory, podobně
jako jejich spoluobčané v celé zemi. Nic naplat, dohoda politických
reprezentací obou národních vlád byla uskutečněna, když žádostem o
celostátní referendum nebylo vyhověno. Obecně převládá názor, že
většina obyvatel republiky by si rozdělení nepřála. Zatím, co se Evropa
sjednocuje, Česká republika a Slovensko, po sedmdesátiletém
společném soužití, se rozdělují a staví mezi sebe celnice.
Do nového roku jsme rovněž vstoupili s novou daní z přidané hodnoty,
což má za následek další podstatné zvýšení cen u některého zboží a to až
o dvacet procent. Zvýšilo se také jízdné autobusové dopravy. To
konkrétně postihlo občany Cepu, kteří dojíždějí autobusem do práce a
pochopitelně i studenty středních škol, učilišť a děti navštěvující základní
školu v Třeboni.
Je pravda, že se o něco zvýšily platy a o něco málo i důchody, ale
zdaleka ne o takovou výši, která by kompenzovala nárůst cen.
Průměrný důchod se v této době pohybuje v rozmezí 2 500 – 3 000 Kč.

Roční kaleidoskop
Obec bude vlastnit hospodu - zastupitelstvo obce totiž dojednalo s
představiteli jindřichohradecké Jednoty odkoupení hospody. Zaplacena
bude formou splátek. První, ve výši 275 000 Kč, byla poukázána ještě v
tomto roce.
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Cesta ke křížku - zastupitelé dohodli s vedením Státních statků, že cestu
opraví statky a to proto, že ji především ony používají.
U každého domu popelnice - poslední červencový den zastupitelstvo
rozhodlo, že povinností každého majitele domu, a to i rekreačního
objektu, je vlastnit popelnici, kterou si pořídí na vlastní náklady.
Vyšší nájem z rybníků - obecní rybníky přinesou do cepské pokladny
větší objem financí. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšit nájemné z
rybníků na 2 000 Kč ročně za jeden hektar. Tyto podmínky budou platit
po dobu příštích deseti let.
Obec má hostinskou - vzápětí po koupi hospody byla tato předána do
pronájmu slečně Martině Hartové z Cepu. Výše nájmu byla stanovena na
12 000 Kč ročně.
Zvonění a lesy - hospodaření s obecními lesy bylo svěřeno zdejšímu
revírníkovi ing. Janu Vobejdovi. Zvonění a natahování hodin v kostele
sv. Jana Křtitele má na starost pan Karel Paďourek za úplatu 300 Kč
měsíčně.

Vyrovnaný rozpočet
Zastupitelstvo obce již v závěru roku 1992 odeslalo Okresnímu úřadu
v Jindřichově Hradci podklady pro zpracování rozpočtu na rok 1993
s ohledem na plánovanou investiční výstavbu. Podle investičního
záměru chtěla obec Cep v tomto roce realizovat následující akce:
 Výstavba komunikace Cep – Lipnice. Náklady na tuto akci měly být
2 000 000 Kč. Obec měla z vlastních zdrojů investovat 400 000 Kč
a 1 600 000 Kč byla výše požadované dotace.
 Stavba nové ČOV předpokládala výdaj 1 000 000 Kč. Z toho
200 000 Kč měla obec financovat ze svých zdrojů a jako dotaci
požadovala zbývajících 800 000 Kč.
 Instalace veřejného osvětlení vyžadovala částku 80 000 Kč, obec
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žádala o dotaci ve výši 40 000 Kč a stejnou částku plánovala
poskytnout ze svého rozpočtu.
Protože dotace nebyly poskytnuty, žádná z těchto staveb se v rozpočtu
neobjevila. A tak rozpočet pro tento rok byl vyrovnaný, když příjmy
stejně jako výdaje činily částku 443 500 Kč.
V příjmové části rozpočtu byly hlavní položkou daně a poplatky z
nemovitostí, které představovaly částku 257 000 Kč. Další příjmy byly:
stočné 18 000 Kč, kupony na popelnice 15 000 Kč, telefon 12 000 Kč,
příjem z pronájmu majetku obce činil částku 55 000 Kč, poplatky ze psů
2 000 Kč a dotace ze státního rozpočtu 1500 Kč.
Výdajovou část představovaly tyto položky: odstraňování komunálních
odpadů 15 000 Kč, provozní náklady obecního zastupitelstva 60 000 Kč,
správa obecního úřadu 349 000 Kč, péče o staré občany 2 000 Kč, činnost
Sboru dobrovolných hasičů 10 000 Kč, činnost tělovýchovného a
sportovního zařízení 2 000 Kč a údržba veřejné zeleně 5 000 Kč.
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Komunální volby v Cepu
Uplynuly čtyři roky od „Sametové revoluce“ a také v Cepu se v této
době mnoho změnilo. Revoluční nadšení již vyprchalo a lidé začínali
mít různé názory i na obecní záležitosti.
Tento trend poznamenal i přípravu na konání druhých komunálních voleb,
které se uskutečnily na podzim. Ještě v předvolebním období sílila snaha
některých občanů ovlivnit rozhodování o záležitostech obce tak, aby
nebylo výsadou skupiny stále stejných lidí. Snažení je to zajisté
legitimní, bohužel forma, jak byly někdy tyto názory prezentovány,
nebyla zrovna nejšťastnější. Místo přímého sestavení vlastní kandidátky
do voleb a volebního boje, prosadili tito občané konání místního
referenda k sestavení kandidátky do obecního zastupitelstva.
Referendum se uskutečnilo dva a půl měsíce před konáním voleb.
Výsledky referenda: 1. Josef Leština (zastupitel - 99 hlasů), 2. Stanislav
Bečka (zastupitel - 79), 3. Jan Jezvík (zastupitel - 69), 4. Ladislav Liška
(zastupitel - 63), 5. ing. Jan Vobejda (62), 6. Marie Leštinová
(zastupitelka - 58), 7. Pavel Dvořák (zastupitel - 42), 8. Věra Pašková
(zastupitelka - 41), 9. - 10. Václav Dvořák a Pavel Březina (oba 29), 11. 13. Miloslav Hadač, Karel Paďourek (zastupitel), Josef Soukup
(všichni 23), 14. František Klíma (19), 15. Josef Roubík (18), 16. - 17.
Jaroslav Hadač ml. a Miloslav Kanděra (oba 17), 18. Marie
Paďourková (zastupitelka - 14), 19. František Jezvík ml. (13), 20. Pavla
Staňková (11), atd.
Toto referendum prokázalo, že důvěra občanů Cepu byla jasně vyjádřena
převážné většině stávajících zastupitelů. Svědčí o tom skutečnost, že z
prvních osmi v referendu bylo sedm stávajících zastupitelů.
Samotné volby, které proběhly ve dnech 18. a 19.1istopadu, už byly
formální záležitostí vzhledem k tomu, že byla podána pouze jedna
kandidátka (současného zastupitelstva) a tak kandidáti se stali zastupiteli
už jenom tím, že se na ní objevili.
Z celkového počtu 134 občanů zapsaných do volebních listin přišlo k
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volbám 102. Všechny jejich hlasy byly platné a tak bylo zvoleno
zastupitelstvo obce v tomto složení:
Stanislav Bečka (79 hlasů), Josef Leština a Pavel Březina (oba 74),
Jan Jezvík a Věra Pašková (oba 67), František Klíma (62) a Marie
Leštinová (59).

Staronový starosta
Dne 18. listopadu se konala ustavující schůze nového zastupitelstva.
Starostou byl jednomyslně opět zvolen Josef Leština a místostarostou
Jan Jezvík.
Na zasedání byly následně ustaveny i jednotlivé komise:
Hospodaření: M. Leštinová, F. Klíma.
Pořádková: Stan. Bečka, P. Březina, J. Jezvík.
Sociální: V. Pašková.
Opravy obecních zařízení: F. Klíma, P. Březina.

Roční kaleidoskop
Prodej kuponů na popelnice pro odvoz odpadků byl zahájen již na
začátku roku.
Do škol dojíždí z obce 15 žáků a obec za ně zaplatila částku 34 100
korun.
Obec má telefon, za který zaplatila částku 100 tisíc korun. V blízkosti
autobusové zastávky byla umístěna budka veřejné telefonní stanice.
Rybníky podražily. Zastupitelstvo dohodlo s nájemcem rybníků,
Rybářstvím Třeboň, změnu nájemného za obecní rybníky. To od
letošního ledna bude ve výši 70 000 Kč ročně. Součástí nájemní
smlouvy je rovněž dohoda o dodání vánočních deputátních ryb pro
každého občana Cepu.
Ke změně nájemného došlo i ve zdejší hospodě. Nájemce nyní bude
platit obci každoročně od října do dubna nájemné ve výši 500 Kč a od
května do září 1000 Kč.
Práce sociální komise. Necelý měsíc po volbách sociální komise
připravila zásady pořizování dárků pro starší občany u příležitosti
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životních výročí. Dárkový balíček v hodnotě 200 Kč obdrží jubilanti při
dožití 60 a 65 let a od 70 let pak každým rokem.
Vánoční ryby. Byl určen klíč pro přidělování vánočních ryb. Jednu
rybu obdrží domácnost, kde žijí 1 až 2 osoby. Domácnost, se 3 až 4
osobami obdrží ryby dvě, 5 až 6 osob pak tři ryby a rodina s více, než
šesti členy, čtyři ryby.
Palivové dřevo. Cepští občané mají možnost těžit palivové dřevo v
obecních lesích. Jeho cena bude určena dohodou.

Jaké bylo počasí
Pro první měsíc roku byla charakteristická teplota nad nulou a déšť.
Mírné mrazy přišly až koncem ledna. Ty byly doprovázeny
silným větrem, který 28. ledna přerostl ve vichřici s bouří. Ta za sebou
zanechala četné vývraty stromů. Na budovách nebyly v Cepu žádné větší
škody zaznamenány.
Silnější mrazy přišly až po 12. únoru, kdy teploty klesly k -15˚C.
Naopak závěr února byl abnormálně teplý. Dne 27. února zaznamenala
českobudějovická meteorologická stanice nejvyšší únorovou teplotu
v celé historii stanice a to +20,29 ˚C.
Sníh napadl až v polovině dubna a bylo ho opravdu požehnaně, až 25
centimetrů. To způsobilo sněhovou kalamitu a velké potíže v dopravě.
Abnormálně suché a mimořádně teplé počasí začalo koncem měsíce
června. Pokračovalo pak v červenci i srpnu. Červenec tohoto roku byl
dokonce nejteplejším měsícem od roku 1886. Ve dnech od 23. července
do 1. srpna následovala série deseti tropických dnů jdoucích za sebou. V
srpnu již předčasně dozrávalo ovoce. Teplotně nadprůměrný byl i měsíc
září, a tak jediným měsícem v roce teplotně podprůměrným, byl říjen.
První sníh dokonce padal už 4. října.
Po zbytek roku opět převládalo teplé a vlhké počasí, pouze mezi 15. a 26.
prosincem přišly přechodně mírné mrazy a napadlo až 19 cm sněhu.
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Starost o kostel
Kostel sv. Jana Křtitele je bezesporu dominantou naší obce. Jeho
výstavbu naši předkové dokončili v roce 1871 podle plánů stavitele
Františka Krejčího z Chlumu u Třeboně.

Kostel svatého Jana Křtitele nahradil původní kapli sv. Václava, která
stávala na západním rohu školy a sloužila zdejším obyvatelům od roku
1756, tedy celých 114 let. Celou tuto dobu jen chátrala, protože se podle
dochovaných záznamů téměř neopravovala. Proto se naši předkové v 60.
letech 19. století rozhodli postavit kostel. Jeho inventář byl neustále
doplňován. Monstranci darovala obec Lipnice, křížovou cestu zase
zakoupila obec Cep. Všechny dřevěné sochy sem byly přemístěny z
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bývalé kaple sv. Václava. Kostel byl v historii obce svědkem mnoha
významných událostí. Jako jeden z nejvýznamnějších dnů v historii
kostela i obce byl 27. červen roku 1897. Toho dne byla první mše
sloužena už v šest hodin ráno, druhá pak o půl osmé a slavná velká mše
se uskutečnila v devět hodin.
Asi nejvýznamnější událost se v Cepu stala 5. května 1905. Tehdy
českobudějovický biskup, při jedné ze svých vizitačních cest, překročil k
nevýslovné radosti všech věřících práh zdejšího kostela.
Cepský kostel měl ale i své černé dny. Jedním z nich bylo 13. září 1904.
V ten den bylo zde po úřední prohlídce zakázáno sloužit mše svaté.
Důvodem byla prasklina, která se objevila uprostřed stropního klenutí. Po
důkladné opravě se věřící začali ve zdejším kostele zase scházet až v roce
1906.
Zub času také zanechal na cepském kostele své stopy a proto nikoho
nepřekvapilo, že oprava kostela byla pro zastupitelstvo v roce 1995
prvotní záležitostí. Starosta Josef Leština tehdejší situaci okomentoval
slovy: „Kostel byl v té době v katastrofálním stavu a tak jsme se rozhodli k
radikálnímu řešení." V praxi to znamenalo, že pracovníci stavebních
firem započali s generální opravou celé střechy. Ještě náročnější byla
oprava věže. Její stará konstrukce se musela strhnout a místo ní instalovat
nová.

Letošní rozpočet
Výdajová část rozpočtu zcela pochopitelně upřednostňovala opravu
kostela tak, jak je uvedeno v minulých řádcích. Oprava střechy a věže
kostela se předběžně odhadovala na 270 - 350 000 Kč. Částku 20 000 Kč
přiřkli zastupitelé tělovýchovné jednotě Sportklub, a 50 000 Kč poslali na
konto Sboru dobrovolných hasičů.
Obecní knihovna obdržela částku 10 000 Kč, za stejnou částku bylo
nakoupeno zařízení pro kanceláře obecního úřadu. Částka 10 000 Kč byla
rovněž vynaložena na výsadbu obecní zeleně.
Dalších 500 000 Kč se utratilo při opravách kostela, hospody a úpravě
rybníku Malého. Z konkrétních činností se sluší uvést, že rybník Malý byl
odbahněn a jeho okolí upraveno. V hospodě přišla na řadu oprava
34

střechy, zhotovení okapů, postavení komína a obílení objektu. V kostele
byly rovněž opraveny dveře a postaveny nové schody před vstupem.

Roční kaleidoskop
Pomoc postiženým občanům byla odsouhlasena v podobě příspěvku
1 000 Kč na zasedání zastupitelstva dne 5. května. Na tomto zasedání
se rovněž jednalo o opravě cesty k Podřezanému a generální opravě
hospody, kde bude vyměněno linoleum a výčepní pult.

Jednání o získání školy do majetku obce mělo opět své pokračování.
Jednalo se uprostřed měsíce června na zdejším obecním úřadě a se
zástupci obce Sadská ze Středočeského kraje byla předběžně dohodnuta
cena ve výši 350 000 Kč. Zastupitelstvo také na svém zasedání s
povděkem kvitovalo, že se vydařily oslavy Mezinárodního dne dětí,
které organizoval pan Lant.
Na pískovně bez transportérů. V polovině prosince zastupitelstvo na
svém zasedání odmítlo žádost jindřichohradeckého vojenského útvaru o
povolení výcviku posádek obojživelných transportérů na ploše pískovny
Cep II. Zastupitelé vzali také na vědomí informaci, že parcely č.1171 a
1173 byly z katastru obce Cep převedeny na obec Hamr.

Jaké bylo počasí
Letošní leden měl zimní charakter s mírnými mrazy a občasným
sněžením, které zanechalo souvislou sněhovou pokrývku. Zato únor byl
mimořádně teplý. Dokonce druhý nejteplejší od roku 1886. A tak celý
tento zimní měsíc byl zcela bez sněhu. Ten napadl až v měsíci březnu, a
doprovázely ho časté silné větry. Padal také v dubnu. V měsíci květnu
byly četné přízemní mrazíky a dva mrazové dny. Po vcelku normálním
červnu, byl červenec velmi teplý a meteorologové ho zařadili na 3. až 4.
místo od roku 1886. Převládalo slunečné a teplé počasí, srážky spadly jen
z ojedinělých bouřek. Teplé letní počasí pokračovalo až do 24. srpna.
Závěr tohoto měsíce byl pak naopak deštivý a velice studený. Průměrné
denní teploty nevystupovaly v tomto období nad +10˚C. Chladné a
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deštivé počasí pokračovalo i v měsíci září. Zato říjen byl velmi teplý a
suchý. Letošní „babí léto" trvalo prakticky od 2. do 27. října. Noční
mrazíky se vyskytly až v poslední třetině měsíce a významnější srážky
pouze v jeho závěru.
Konec roku proběhl klasicky. V listopadu převládala velká oblačnost a
časté srážky, střídavě sněhové a dešťové. První silnější sněžení přišlo již
4. listopadu. Relativně studený a vlhký byl i měsíc prosinec. Od začátku
měsíce do jeho 19. dne bylo trvale zataženo, většinou se sněžením,
doprovázeným mírnými mrazy. Ležet zůstala souvislá sněhová
pokrývka. Krátká obleva přišla před Vánoci. Samotný závěr roku
doprovázely silnější mrazy okolo -10˚C.
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Premiéra voleb do senátu
Uzákonění dvoukomorového parlamentu a tím i ustavení senátu se
v České republice nesetkalo s přílišnou podporou veřejnosti. To se také
projevilo při prvních volbách do této instituce malou účastí voličů.

Nejinak tomu bylo v Cepu. K volbám, které se konaly ve dnech 15. a
16. listopadu, přišlo ze 127 registrovaných voličů v prvním kole 36
cepských občanů a ve druhém kole už pouze 30.

V prvním kole rozhodli cepští voliči o tomto pořadí kandidátů:
1. PhDr. Jiří Pospíšil (ODS), 2. JUDr. Vladimír Papež (ČSSD),
3. Doc. RNDr. Miroslav Tetter CSc, (KDU – ČSL), 4. - 6. MUDr.
Radoslav Beránek (ODA), Mgr. Miluše Johanidesová (KSČM),
František Kubát (NEI),
7. RSDr. Jan Komenda (SDL).
Ve druhém kole už se rozhodovalo pouze mezi dvěma kandidáty.
Zvítězil PhDr. Jiří Pospíšil (ODS), který získal 18 hlasů a poraženým
zůstal JUDr. Vladimír Papež (ČSSD) se 12 hlasy.

Ještě před tím do sněmovny
Volby do poslanecké sněmovny českého parlamentu se konaly již
dříve, ve dnech 31. května a 1. června. V Cepu z oprávněných 131
voličů jich k volbám přišlo 111. To je oproti volbám do senátu velmi
solidní účast, která představuje 84,73%. Všechny odevzdané hlasy byly
platné.
Výsledky voleb:

Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
KSČM
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Čsl.
Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová
Občanská demokratická aliance
Důchodci za životní jistoty

41 hlas
20 hlasů
17 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
6 hlasů
3 hlasy
38

Dále Demokratická unie, Levý blok a Svobodní demokraté LSNS dostaly
po dvou hlasech, Nezávislí demokraté jeden hlas, Strana demokratické
levice, Českomoravská unie středu a Česká pravice nezískaly hlas žádný.

Cepská hospoda ve středu zájmu
Oprava hospody a zajištění jejího provozu od doby, kdy se stala obecním
majetkem, byla zájmem celé obce a tedy i zastupitelů. Jejich plán se
v tomto směru začal naplňovat již od měsíce dubna. Zřídila se místnost
pro hostinského a v lokále, kuchyni i pokojíku byla položena nová
podlaha. Nová elektroinstalace vycházela na 140 000 Kč. Nápad týkající
se půdní vestavby bytu předpokládal získání dotace nejméně 320 000 Kč.
To se ale, bohužel, nepodařilo, zato byla položena dlažba i před hospodou.
Od 1. května byla hospoda obsazena také personálem. Byla uzavřena
smlouva o pronájmu hospody mezi paní Janatovou a Obecním úřadem
Cep. Bohužel tento nájem netrval příliš dlouho. Už na začátku listopadu
zastupitelstvo rozhodlo o jeho ukončení s tím, že nájemce uhradí svůj
dluh za odběr energií. V prosinci pak zastupitelstvo rozhodlo, že pokud
nebudou jiní zájemci, bude hospoda pronajata panu Igoru Paluškovi z
Třeboně. K tomuto řešení nakonec došlo.

Roční kaleidoskop
Poplatky nepodraží. Už na svém prvním zasedání v tomto roce rozhodli
zastupitelé, že obecní poplatky zůstanou pro občany stejné, jako v roce
minulém.
Lesy zatím bez dohledu. Původně předpokládaná dohoda s revírníkem
státních lesů ing. Janem Vobejdou nebyla uzavřena a tak obecní lesy zatím
zůstávají bez odborného dohledu. Problém by se měl vyřešit do konce
měsíce února roku 1997.
Obec má počítač. Pokrok zavítal i na cepský obecní úřad, který si v dubnu
zakoupil počítač. Kancelář byla vybavena i televizorem a lednicí. Nová
lednice putovala i do cepské hospody. Polepší si i samotní občané. Ti
mají možnost kopírování dokumentů. Za jednu kopii formátu A4 zaplatí
jednu korunu.
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Za autobusy se platí. Jediné spojení Cepu s Třeboní a Majdalenou a tím
i s vlakovým nádražím není vůbec jednoduchou záležitostí. Tak
kupříkladu za to, aby byla zachována autobusová linka Cep - Sloupáma
Majdalena, zaplatila obec 15 000 Kč. Nepříjemná je ale zpráva, že budou
zrušeny spoje na lince Cep - Třeboň s dobou odjezdu z Cepu v 10:20 hod.,
14:20 hod. a 17:20 hod. Zastupitelstvo bude ještě o jejich zachování
bojovat, ale velká naděje není. Přitom existence dvou autobusových linek
přijde obec letos za půl roku na 65 000 Kč.
Více peněz za rybníky. Zastupitelstvo obce připravilo novou smlouvu s
nájemcem obecních rybníků. Ta má být uzavřena opět s Rybářstvím
Třeboň až do roku 2015 za roční nájem 75 000 Kč. Třeboňští rybáři
přitom ještě dodají občanům Cepu bezplatně 250 kg vánočních kaprů. V
této souvislosti není bez zajímavosti, že bylo rozhodnuto odbahnit jeden z
pronajatých rybníků a to Nový. Bahno bude odváženo do jam v prostoru
obecního lesa před rybníkem Starý.
Vodovod a kanalizace. Cepský vodovod, který je zatím majetkem firmy
NOV - Agro, obec najme s tím, že má zájem o jeho pozdější odkoupení.
Projekt na rozšíření obecní kanalizace a vodovodu do Chalup přišel obec
na 45 680 Kč. Jeho součástí je i biologická čistička odpadních vod.
Kulturní rubrika. Cepskou obecní knihovnu převzala nová knihovnice,
paní Julie Kroutlová. Občané Cepu navštíví dne 6. srpna divadelní
představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Zájezd pro ně
připravil obecní úřad, který rovněž uhradí jízdné autobusem.
Cepské střípky. V klubovně mládeže je nepořádek. Zastupitelstvo obce se
rozhodlo, že zajistí nápravu. V případě, že neuspěje, bude klubovna
uzavřena. Dětské hřiště se dočká opravy a bude nově vybaveno.

Jaké bylo počasí
Leden a únor se tento rok projevily jako klasicky zimní měsíce
s občasným sněžením a mírnými mrazy, které zesílily pouze v první
únorové dekádě. Studený byl i březen. V jeho první polovině ještě
sněžilo a mrzlo, zatímco druhá polovina se vyznačovala teplejšími dny
se sněžením a deštěm. Pršelo vydatně a trvale. Proto začaly hrozit
záplavy na Lužnici, ale také na Stropnici, jejíž vody dosahovaly až
k jílovickému nádraží. Petříkov byl vodou rozdělen na dvě části a
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popraskaly hráze některých rybníků.
Jaro přišlo až ve druhé polovině dubna, kdy bylo více slunečných a
teplých dnů. Teplo bylo i v měsíci květnu, ale v jeho polovině přišly
opět vydatné srážky, které způsobily rozvodnění Malše a Vltavy.
V Cepu žádné podstatné škody nevznikly.
Teplo a slunečno bylo i v první dekádě června, ale v jeho druhé půli
opět vydatně pršelo a bylo chladno. Studenější byl i červenec, zejména
noční teploty klesaly dosti hluboko pod 10˚C. Srpen byl teplotně i
srážkově průměrným měsícem. Střídaly se v něm teplejší a sušší dny
s chladnějšími a vlhkými.
Ani podzim se příliš nevyvedl. Byl prakticky bez obvyklého babího léta.
Velmi chladné bylo září, ve kterém navíc převládala zatažená obloha
s četnými srážkami. Říjnové počasí ovlivnily vydatné deště na přelomu
druhé a třetí dekády. Zima se přihlásila na konci listopadu, kdy nastalo
výrazné ochlazení se sněžením. Zato prosinec byl až téměř do konce své
druhé dekády relativně teplý a suchý. Potom přišlo velmi studené období
s častým sněžením. To trvalo až do konce roku. Po Vánocích panovaly
třeskuté mrazy a rtuť teploměru ukazovala až -20˚C.
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Učitelé stávkovali
Vzhledem k tomu, že měsíc leden byl velmi chladný, byly spokojeny
hlavně děti, že mohly bruslit a lyžovat. Radost jim asi způsobil i měsíc
únor, protože 6. února, začala stávka učitelů v celé ČR. Stávku
organizovalo odborové sdružení pracovníků školství. Od 4. do 8. února
stávkovali i železničáři. Na českých drahách vlaky nejezdily. Obě
stávky se lidí v Cepu příliš nedotkly, pouze děti školou povinné se
radovaly ze dnů bez vyučování.

Pozornost cestám
Obecním cestám byla v tomto roce věnována zvláštní pozornost. To se
projevilo již koncem měsíce února, kdy byl schvalován obecní rozpočet,
jehož výdajová část představovala částku 2 476 000 Kč. Ještě v měsíci
dubnu se předpokládalo, že oprava místních cest a cesty k Suchdolu
bude svěřena firmám Vialit Soběslav a Lesostavby Třeboň. Obecní
rozpočet to mělo stát částku 1 300 000 Kč.
V polovině měsíce května se však zastupitelstvo usneslo, že opravu
místních komunikací zadá firmě Strabag s tím, že úhrady za provedené
práce budou poukazovány na základě splátkové dohody. Koncem měsíce
srpna byly už všechny cesty v intravilánu obce firmou Strabag opraveny
a měly nový živičný povrch. Práce budou uhrazeny ve čtyřech stejných
splátkách do 31. března roku 1998. Celkové účtované náklady na opravu
cest jsou 2 338 676 Kč.

O opravě hráze rybníka Starý, která je v havarijním stavu, rozhodlo
obecní zastupitelstvo v polovině května. Ze dvou třetin bude náklady
hradit obec Cep a jednou třetinou se na nich bude podílet Rybářství
Třeboň, které navíc provede samotnou opravu hráze. V této souvislosti
bude do konce listopadu tohoto roku zcela uzavřena silnice do Suchdola
nad Lužnicí.
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Návesní rybníky do pronájmu
Po vybudování asfaltových cest rozhodlo obecní zastupitelstvo, že bude
vydána vyhláška, která stanoví zásady udržování čistoty na obecních
komunikacích a také na nich zakáže parkování vozidel.
Tím však starost o obecní prostranství v obci nekončila. Návesní rybníky
Velký, Malý, Král a Bajgar byly pronajaty Rybářské společnosti při
cepském Sportklubu za roční nájem 2 000 Kč na dobu deseti let.
Novou podobu dostane také cepská náves. Budou zde vysazeny okrasné
stromy a keře. Tímto úkolem byla pověřena odborná firma. Rovněž
nákup nové bubnové sekačky v hodnotě 25 000 Kč má přispět k
důkladnější a rychlejší úpravě návsi.
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Cepská hospoda u rybníka „Velký“

Veřejnou soutěž na opravu hospody vyhlásilo cepské zastupitelstvo v
polovině měsíce dubna. Přihlásily se tři firmy a to Stavitelství Třeboň,
společnost Molek a Agrico Třeboň.

Roční kaleidoskop
Sociální komise opět myslela na staré lidi. Doporučila zvýšení částky
na dárkové balíčky pro občany, kteří slaví jubileum 60, 65, 70 a více let,
z 250 na 300 Kč.
Příspěvek sportovcům. Sportklub Cep, jehož nohejbalisté se začínají
prosazovat mezi okresní nohejbalovou elitu, dostal od vedení obce pro
letošní rok příspěvek 20 000 Kč.
Hospodaření v obecních lesích. V obecních lesích bude od letošního
roku hospodařit firma Palivo s.r.o. Ta bude občanům Cepu prodávat
rovněž palivové dřevo. Jeho cena bude 30 Kč/m³, ale podmínkou je nejen
těžit, ale také vyčistit les.
Zatím bez čističky. Při zpracování projektu vodovodu a kanalizace do
místní části „V chalupách“ konstatovali odborníci, že zatím není nutno
vybudovat čističku odpadních vod.
Poslední letošní zasedání zastupitelstva. Na posledním zasedání
zastupitelstva obce v tomto roce, byla přijata tato rozhodnutí:
 přemístit kontejnery na odpady ze středu obce k objektu
bývalého státního statku
 zadat zpracování odborného posudku stavu čištění odpadních
vod v obci a nutnosti výstavby nové ČOV
 nedat souhlas s rozšířením těžby písku v obecní pískovně
Dále byla podána informace o tom, že obec nemá přehled o soukromém
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vlastnictví nemovitostí a že „Filásek“ je uznán jako rybník.

Jaké bylo počasí
Letošní leden byl studený s trvalou sněhovou pokrývkou. V jeho druhé
dekádě přišly silné mrazy, které se zmírnily až jeho koncem.
Zato únor byl teplý a poměrně suchý. Mrazy byly sice ještě na jeho
začátku, poté se ale postupné oteplovalo a tak roztála veškerá sněhová
pokrývka. Velmi teplo a občas i velice větrno bylo koncem měsíce.
V březnu a dubnu bylo počasí pro tyto měsíce typické. Teplejší jarní
dny přišly až koncem měsíce dubna.
Začátek měsíce května byl poměrně chladný. Opožděný, ale prudký
nástup jara vyvrcholil v polovině měsíce, kdy dosáhly maximální denní
teploty až 29˚C. Na konci května přišlo zase výrazné ochlazení s
častými, ale málo vydatnými srážkami.
Mírně teplý byl měsíc červen, jeho nadprůměrný srážkový úhrn ovlivnil
bouřkový liják dne 26. června, kdy spadlo 53 mm srážek.
Červenec se létu zcela zpronevěřil. Projevil se jako chladný a velmi
vlhký měsíc. Vydatné a trvalé deště byly zaznamenány především ve
dnech 3. - 6. a 17. - 22. tohoto měsíce. Tyto lijáky nejvíce poznamenaly
Moravu, kde byly dost kritické záplavy (viz, samostatná stať).
Všechno to, co se nevyvedlo v prvních dvou letních měsících, vynahradil
vyznavačům léta měsíc srpen, který byl teplý, mírně suchý a velmi
slunečný. Po celý měsíc převládalo příjemné letní počasí, s vyrovnaným
průběhem teplot, bez velkých veder.
Babí léto přišlo už v měsíci září. To bylo teplé a značné suché, přitom
většina srážkového úhrnu spadla při bouřce 6. září. Jinak převládalo
jasné počasí beze srážek, úhrn slunečního svitu byl na září mimořádné
vysoký (240 hodin).
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Zato říjen byl již studený a vlhký, noční mrazíky přišly v polovině
měsíce, v jeho závěru již klesly teploty na -8˚C. První letošní sníh napadl
už 26. října.
Pro letošní listopad platí rozkolísanost teplot. Například 7. listopadu
vystoupal teploměr na téměř +21˚C, ale 19. listopadu již ukazoval
celodenní mráz.
Relativně teplý byl poslední měsíc roku, prosinec. Převládaly dešťové
srážky, pouze ve dnech od 15. do 19. prosince nastalo mírně mrazivé
období se slabým sněžením.

Spoušť, která nemá obdoby
Dne 5. července se spustily nad východními Čechami, severní a jižní
Moravou deště, jejichž intenzita nemá žijícího pamětníka. Více jak
třistaleté záznamy v kronikách podobnou událost nezaznamenaly.
V uvedených oblastech došlo ke katastrofálním záplavám. Části
některých obcí byly zaplaveny až do výše čtyř metrů. Mnoho rodinných
domů bylo vodou zcela zničeno. Tisíce lidí přišly zcela o všechno,
zůstalo jim jen to, co měli na sobě. Celkem 50 lidí při povodních
zahynulo. Škody byly odhadnuty na 60 miliard korun.
Z provozu bylo postupně vyloučeno 546 km poškozených a zatopených
železničních tratí, 13 železničních stanic bylo zcela zničeno, stejně jako
26 mostů. Značně utrpěla i silniční síť, když bylo poškozeno 1865 km
silnic a 851 mostů. Neprůjezdných bylo 415 silničních úseků.
Bez elektrické energie zůstalo na 200 000 odběratelů a 30 000 bez
plynu. Z provozu bylo vyřazeno více jak 90 000 hlavních telefonních
stanic. Bez funkčního vodovodu zůstalo 52 obcí a dalších 45 obcí
mělo zaplavené studny. Byly poškozeny čističky odpadních vod a
kanalizace. Celkem na území ČR bylo zatopeno 240 km² půdy.
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Volební rok
Devadesátýosmý rok byl opět rokem volebním. I v Cepu šli občané v tomto
roce dvakrát k urnám.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly
ve dnech 19. a 20. června. V Cepu přišlo ze 132 registrovaných voličů k
volbám 100 občanů. Dva odevzdané hlasy byly neplatné.
Výsledky voleb v Cepu:
ODS
Česká strana sociálně demokratická
KSČM
Unie svobody
KDU – ČSL
Sdružení pro republiku-Republikánská strana
Důchodci za životní jistoty
Nezávislí demokraté

29 hlasů
24 hlasy
15 hlasů
10 hlasů
9 hlasů
9 hlasů
1 hlas
1 hlas

Česká strana národně sociální, Demokratická unie, Občanská koalicePolitický klub a Strana zelených nezískaly žádný hlas.

Starosta rezignoval
V listopadových volbách do zastupitelstva obce došlo k překvapení, když
ani jeden z jeho současných členů v novém volebním období
nekandidoval. Tehdejší starosta Josef Leština to pro cepskou kroniku
vysvětlil těmito slovy: "Již před čtyřmi roky, při minulých volbách, jsem
oznámil, že to je moje poslední volební období. To jsem také dodržel a v
době, kdy se měla sestavovat kandidátka jsem zastupitelům oznámil, že
již kandidovat nebudu, že dám šanci někomu jinému. Zastupitele jsem
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vyzval, aby každý jednal sám za sebe. Nikdo z nich však kandidovat
nechtěl..."
A tak v naší obci existovala opět jen jediná kandidátka. Tu podalo
seskupení „Sdružení nezávislých kandidátů“, které ji chtělo původně
postavit proti kandidátce současného zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že
navržených kandidátů byl stejný počet (sedm) jako volených členů
zastupitelstva, byli všichni kandidáti zvoleni.
K volbám přišlo ze zaregistrovaných 129 voličů pouze 56 občanů. To
představuje volební účast 43,41%. Po neoblíbených volbách do senátu je
to druhá nejnižší volební účast.

Do zastupitelstva obce Cepu byli zvoleni:
Miloslav Kanděra
ing. Jan Vobejda
Miroslav Hadač
Jana Dvořáková
Ladislav Liška
Ivana Jezvíková
Miloslav Hadač

51 hlas
50 hlasů
49 hlasů
47 hlasů
47 hlasů
47 hlasů
43 hlasy

Loučení, loučení
Odstupující zastupitelstvo pracovalo v zaběhnutém rytmu až do 20. října,
kdy starosta Josef Leština na posledním zasedání poděkoval všem
členům za jejich činnost v uplynulém volebním období.
Ještě předtím však zastupitelé připravili vyhlášku o odpadech, souhlasili
s rozšířením těžby písku v pískovně Cep II za úplatu, spolu s revírníkem
provedli kontrolu obecních lesů po těžbě, a projednali dodatečnou
smlouvu o pronájmu „Cepské hospody“.
K prioritám tohoto zastupitelstva patřila starost o postižené spoluobčany
a děti. Již v měsíci lednu schválilo vedle dotace pro děti z mateřských
škol příspěvek pro postižené ve výši 1800 Kč. V říjnu postižení dostali
ještě další příspěvek 1000 Kč.
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Finanční podpory cepského zastupitelstva se dočkali i privátní lékaři
ošetřující cepské občany. Cepští hasiči obdrželi dotaci 3000 Kč a jako
příspěvek na dopravní obslužnost bylo poukázáno 50 000 Kč.

Roční kaleidoskop
Sportovci v lese. Členové zdejšího Sportklubu se rozhodli pomoci obci a
vyčistili obecní les.
Oprava hráze. Další obecní rybník, tentokrát je to „Prostřední”, nutně
potřebuje opravit hráz. Starosta Josef Leština dohodl, že opravu provede
Rybářství Třeboň, které má rybník v pronájmu.
Opět sedmičlenné zastupitelstvo. Na svém zasedání 15. června
rozhodlo zastupitelstvo obce, že i příští zastupitelstvo bude sedmičlenné.
V klubovně se bude svítit. Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby do
klubovny mládeže byla zavedena elektřina. Dohled v klubovně má na
starost i nadále člen zastupitelstva Pavel Březina.
Nekvalitní voda. Řada občanů si v poslední době stěžovala na špatnou
kvalitu vody z obecního vodovodu. Nápravu projedná zastupitelstvo
s firmou Nov - agro, která vodovod vlastní.

Obec má nové zastupitelstvo
Jak již bylo uvedeno výše, má obec od listopadových voleb nové
zastupitelstvo. To se sešlo 25. listopadu na své ustavující schůzi, kde
zastupitelé složili předepsaný slib a zvolili představenstvo obce.
Starostou byl zvolen ing. Jan Vobejda, místostarostou Miloslav Hadač.
Nové zastupitelstvo navrhlo komisi pro předání obecního úřadu a
veškeré jeho dokumentace ve složení: ing. Jan Vobejda, Miloslav Hadač,
Jana Dvořáková a Ladislav Liška. Podpisu předávacího protokolu se
zúčastnilo celé zastupitelstvo a ze strany předávající Josef Leština, Jan
Jezvík a Marie Leštinová.
O dva dny později zvolili zastupitelé finančního hospodáře, kterým se
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stala paní Jana Dvořáková a předsedy jednotlivých komisí. Revizní a
kontrolní komisi předsedal Miloslav Hadač, sociální Ivana Jezvíková a
pořádkové Ladislav Liška.

Prvá rozhodnutí
Nové zastupitelstvo začalo úřadovat. Jako své první rozhodnutí určilo
zásady odměňování občanů při životních jubilejích. Podle nich budou
občané obdarováváni při dovršení věku 60, 70, 75 let a následně každým
rokem dárkovým balíčkem v hodnotě 300 Kč.
Pokračovalo také v zajišťování úkolů, které přijalo odstupující
zastupitelstvo. Například začalo jednat s Rybářstvím Třeboň o opravách
hráze rybníka „Starý”. Důležitým úkolem bylo také zajištění dopravní
obslužnosti. Cepské zastupitelstvo se dohodlo s obcemi Třeboň a
Hrachoviště a s firmou Sloupárna Majdalena na tom, že každý z těchto
subjektů uhradí 25% dotace na autobusovou dopravu.

Jaké bylo počasí
Měsíc leden byl až příliš teplý a naprosto bez sněhu. Noční teploty se
pohybovaly okolo nuly, denní vystupovaly k +6˚C, ale v některých
dnech bylo naměřeno až +15˚C. Proto se děly „věci nevídané”. V lednu
se už pracovalo na zahrádkách. Sníh začal padat až 25. ledna, ale denní
teploty byly stále nad bodem mrazu.
Pravá zima udeřila až 2. února. Teplota klesla až na -20˚C a také napadl
sníh. Ale již po 10. dni tohoto měsíce se rtuť teploměru opět vyšplhala
do plusových hodnot.
Naopak ale přísloví „březen, za kamna vlezem“ se začalo doslovně
naplňovat. Bylo vesměs zaraženo, v noci mrzlo, ve dne se teplota
pohybovala těsně nad nulou.
Podobné počasí vládlo i v dubnu. Tepleji začalo být až na jeho konci.
Přesto meteorologové hodnotili čtyři první měsíce roku 1998 jako
nejteplejší za posledních 200 let.
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Období od začátku května až do začátku července nebylo příliš teplé,
potom ale přišla vedra. A ta největší byla právě zde, v naší oblasti.
Svědčí o tom skutečnost, že meteorologická stanice v nedalekém Byňově
naměřila teplotní rekord +36,2˚C. Naopak opačný rekord roku byl
naměřen v Horské Kvildě a měl hodnotu -36,2˚C.
Dost teplo bylo i v srpnu. Koncem tohoto měsíce se ale prudce ochladilo
a bylo po létě.
Podzim skončil v polovině listopadu, kdy udeřily mrazy až -10˚C a
napadlo cca 10 cm sněhu. Na konci roku už ale byly denní teploty zase
okolo nuly.
Meteorologové považují rok 1998 za nejteplejší ve 20. století.

Rozpočet na rok 1998
Rozpočet obce na rok 1998 počítal s příjmy v částce 1 289 700 Kč a
výdaji 1 748 100 Kč. Skutečné příjmy byly ale 1 500 870 Kč a
skutečné výdaje 1 670 860 Kč. Přestože roční hospodaření obce bylo
schodkové, zůstatek na účtu obce byl +288 476 Kč.
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Vodárna ano, betonárka ne
Na začátku roku byly pro obecní zastupitelstvo rozhodující dvě
záležitosti. Šlo především o převedení zdejší vodárny do majetku
obce. Už na prvním letošním zasedání oznámil starosta ing. Jan Vobejda
zastupitelům, že zahájil jednání na Pozemkovém fondu v Jindřichově
Hradci s cílem vodárnu pro obec získat. To se podařilo už za další měsíc.
Vodárna i s kompletním vodovodním řadem byla převedena do majetku
obce. Její cena byla stanovena na 150 518 Kč. Vodárna byla okamžitě
zateplena a dostala novou fasádu. Její převedení do majetku obce mělo
pro Cep veliký význam a bylo úspěšným začátkem fungování nového
zastupitelstva.
Druhou sledovanou záležitostí byla výstavba výrobních hal
českobudějovické firmy CZ Nord. Ta zde chtěla zahájit výrobu
betonových dílců a objekt měl zabírat pozemek o rozloze cca 5 ha.
Navíc měl být situován v těsné blízkosti obce, na louce u cesty do
Suchdola nad Lužnicí.
Podle zápisu z mimořádné schůze obecního zastupitelstva konané
v březnu, byl s tímto záměrem vysloven souhlas. Důvodem bylo
vytvoření pracovní příležitosti pro cca 25 lidí a rovněž to, že bude
posílen daňový příjem obce.
Na následujícím zasedání ale zastupitelstvo své rozhodnutí z předchozí
schůze změnilo. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byl fakt, že firma
CZ Nord neposkytla dostatek informací o svých záměrech a o vlivu
takovéhoto provozu na životní prostředí obce.

Také škola je majetkem obce
V tomto roce také došlo k dohodě o vrácení budovy bývalé cepské školy
do majetku obce. Zastupitelstvo se této otázce začalo věnovat vzápětí po
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převzetí obecních funkcí.
Už na začátku měsíce března jednal cepský starosta ing. Jan Vobejda se
starostou obce Sadská o podmínkách, týkajících se převzetí této budovy.
V květnu došla na cepský obecní úřad nabídka ze Sadské na odprodej
budovy bývalé školy za částku 400 000 Kč. Tato nabídka byla přijata a
zastupitelstvo rozhodlo školu odkoupit. Protokol o prodeji nemovitosti
byl podepsán v polovině září a neprodleně bylo započato s úpravou
pozemku a stavbou oplocení. První splátka (polovina ceny) byla
zaplacena do konce roku 1999 a doplatek dohodnuté ceny bude poukázán
do konce roku následujícího.

Roční kaleidoskop
Transformátor budou obsluhovat jen profesionálové. Došlo ke změně
při odběru elektrické energie. U transformátoru v obci byl vyměněn
zámek a nadále ho budou moci obsluhovat pouze pracovníci JČE.
Změnily se zásady pro vyvážení pevných odpadů z rekreačních
objektů do sběrového dvora. Zastupitelstvo schválilo pro majitele
rekreačních objektů roční poplatek 22 Kč. Stočné z rekreačních objektů
přijde jejich majitele na 300 Kč za rok.
Přibyl další technický pomocník. Obec zakoupila pro ulehčení práce
související s úpravou obecní zeleně nový křovinořez a sekačku. Stará
sekačka byla vyřazena a zlikvidována.
Veřejná schůze občanů se konala v dubnu. Starosta ing. Jan Vobejda na
ní zhodnotil činnost obecního zastupitelstva a také přednesl návrh
rozpočtu pro letošní rok. Své zprávy přednesly Také ekonomka OÚ a
předsedkyně sociální komise.
Oslava dne dětí se konala v sobotu 5. června a již tradičně se
uskutečnila na dětském hřišti. O úspěšnost akce se přičinila paní Jana
Dvořáková, která ji kompletně připravila.
Udržování pořádku v obci. Vyhlášku o nakládání s komunálním
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odpadem přijalo obecní zastupitelstvo koncem května. Ta byla doručena
do každé domácnosti. Souběžně s tím zastupitelstvo projednalo a
schválilo zásady likvidace odpadů z rekreačních objektů. Podle nich
musí být u každého takového objektu popelnice, v opačném případě
zaplatí majitel roční paušální poplatek 200 Kč.
Obec má zahradníka. Poprvé v historii obce byl v měsíci květnu přijat
na plný úvazek pracovník pro údržbu veřejné zeleně. Stal se jím
důchodce Josef Žalud. V této souvislosti byly zakoupeny benzinové
nůžky na stříhání živých plotů.
Nová hostinská. V polovině září byla ukončena nájemní smlouva s
hostinským Igorem Paluškou. Zájemci o pronájem hospody se mohli
přihlásit na obecním úřadě do poloviny listopadu. Nová nájemní smlouva
byla podepsána s paní Martou Pilsovou z Benátek. Ta hospodu převzala
1. prosince.
Rekonstrukce cesty do Benátek. Cesta do Benátek, která je v nedobrém
stavu, se dočká nového živičného povrchu. Celkové náklady na opravu
dosáhnou částky 1 254 612 Kč. Polovinu nákladů zaplatí obec Cep,
druhou polovinu Lesy ČR.
Bez knihovny. Zastupitelstvo obce rozhodlo o dočasném uzavření zdejší
knihovny. Důvodem je naprostý nezájem občanů o tuto službu.
Obec rozdělovala finance. Zastupitelstvo se soustředilo nejen na
podporu některých organizací, ale i na pomoc občanům v tísni. Cepský
Sportklub obdržel příspěvek 10 000 Kč, myslivci 2 000 Kč a zdravotně
postižení 1 000 Kč.
Sběrný dvůr. Prostranství, kde jsou umístěny kontejnery na pevné
odpady, bylo oploceno. Tím pádem náš sběrný dvůr komunálního
odpadu už opravdu vypadá jako dvůr.

Začíná slavná éra Sportklubu
Po loňském třetím místě v okresním přeboru se cepští nohejbalisté ještě
podstatně zlepšili. Tuto soutěž letos vyhráli a postoupili do krajského
přeboru.
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Krajský přebor již koncem osmdesátých let hráli, ale tenkrát bez větších
zkušeností a kvalitního zázemí ho po roce opustili. Tentokrát nenechali
nic náhodě. Z Třeboně se vrátil Rostislav Hart a spolu s ním přišel i
Pavel Wipplinger ze Suchdola, oba s druholigovými zkušenostmi. Tím
vlastně začala slavná éra cepského Sportklubu.

Letošní rozpočet
Na svém bankovním účtu u KB v Třeboni měl Obecní úřad Cep na konci
minulého roku částku 288 476 Kč.
Návrh rozpočtu na tento rok měl být podle předpokladu vyrovnaný,
příjmy i výdaje se měly shodně pohybovati okolo 1 850 000 Kč. Ve
skutečnosti na konci tohoto roku byl úhrn příjmů 2 466 980 Kč a výdaje
dosáhly částky 1 585 540 Kč.
V příjmové části obec nejvíce získala na daních z nemovitostí, které
činily 559 470 Kč. Daně z příjmů fyzických osob výdělečně činných
byly 207 810 Kč a sponzorský dar firmy PIONEER (bývalé Štěrkovny a
pískovny) na opravu školy 200 000 Kč. Pronájem rybníků a pozemků
vynesl 75 000 Kč, pronájem pískovny 44 800 Kč. Dále obecními aktivy
byly neinvestiční dotace 14 400 Kč, poplatky za odběr vody 15 980 Kč,
poplatky ze psů 3 100 Kč atd.
Ve výdajové části je nejvyšší položkou částka za školné a stravné žáků
155 360 Kč, dale následují platby za elektrickou energii 75 000 Kč,
poplatky za odvoz komunálních odpadků 66 850 Kč, příspěvek na
autobusovou dopravu 54 120 Kč, dotace Sportklubu 10 000 Kč atd. Obec
se rovněž vypořádala se splátkami a to za rekonstrukci cesty do Benátek
zaplatila částku 583 180 Kč a za koupi budovy školy 200 000 Kč.

Jaké bylo počasí
Leden předposledního roku století, byl podobně jako v roce minulém,
velmi teplý. Denní teploty v lednu vystupovaly až k +10˚C. Ochlazení
přišlo až po 10. lednu, kdy se také objevil první sníh. V posledních
lednových dnech přišly mrazy a teploty klesaly až k -18˚C.
Oteplení nastalo na začátku února, ale hned v jeho polovině, shodou
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okolností na masopust, se opět ochladilo, napadlo až 30 cm sněhu a rtuť
teploměru se dostávala pod nulu i přes den.
Obleva přišla na začátku měsíce března. Od té doby nastaly příjemné,
poměrné teplé dny, teplo bylo i v noci.
Podobné to bylo i v měsíci dubnu. Příjemný byl i 1. máj, kdy teplota
stoupla až k +20˚C. Velmi teplá byla také druhá polovina května.
Zahrádkáři měli v závěru tohoto měsíce již hotovou senoseč.
Velmi horké byly oba letní měsíce. Dne 4. července bylo dokonce
naměřeno +34˚C. V červenci i srpnu se teploty stále pohybovaly okolo
+25˚C, některé dny se rtuť teploměru vyhoupla až ke třicítce. Pršelo
zcela výjimečně. Několikadenní ochlazení s vydatnými dešti, které
způsobily na řekách mírné rozvodnění, přišlo až koncem srpna. Léto jako
celek bylo ale velmi suché.
Pěkné počasí bylo i v měsíci září. Až do 20. dne tohoto měsíce mělo
charakter pozdního léta, převládalo slunečné, teplé počasí a sucho.
Ochladilo se až koncem října, kdy teploty klesaly až k -5˚C. První sníh
napadl 22. listopadu. Byl doprovázen příchodem mrazivého počasí, které
vydrželo do konce roku. Na Vánoce napadlo 15 centimetrů sněhu, který
ležel až do Silvestra.
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Velkolepé přivítání posledního roku
druhého tisíciletí
Vstup do roku 2000, posledního roku druhého tisíciletí, byl v celé České
republice přivítán velkolepě. Na mnoha místech Čech a Moravy se mohli
lidé obdivovat krásným ohňostrojům. Největší a zřejmě nejnákladnější,
byl, jak jinak, v Praze.
Zábavnou pyrotechnikou byla neobvykle osvětlena po půlnoci i cepská
náves. Postarali se o to především návštěvníci zdejší „Cepské hospody“,
kterou v noci na Silvestra navštěvuje početná skupina místních chalupářů
a chatařů od rybníka „Podřezaný“. A ti o tomto Silvestru opět v cepské
hospůdce nechyběli.
Přechod do dalšího roku proběhl bez problému. Ani v nejmenším se
nenaplnily některé negativní prognózy o možném zablokování počítačů.
Počítače na celém světě byly sice svědomitě připravovány na neobvyklý
přechod (letopočet končil třemi nulami), ale žádný odborník neměl
jistotu, jak zareagují. Naštěstí všechno dopadlo na výbornou.

Také u nás se třásla zem
Uprostřed července, konkrétně v úterý 11. bylo zaznamenáno v naší
oblasti zemětřesení o síle 3 - 4 MSC. Otřesy měly epicentrum v jižním
Rakousku.
Ve 4 hodiny 55 minut SELČ se někteří nepříliš tvrdí spáči probudili na
třesoucích se postelích, byly pozorovány i další projevy zemětřesení,
jako cinkot sklenic ve vitrinách, vibrace předmětů, chvění země apod.
Škody však, bohudík, žádné nevznikly.
Už podstatně dříve, konkrétně v noci z 6. na 7. dubna, byla u nás
pozorována také polární záře.
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Co se školou
Otázka, jak využít budovu bývalé školy, kterou obec opět získala do
svého majetku, se stala hlavním problémem k řešení pro obecní
zastupitele. Ti se už koncem ledna dohodli, že podají okresnímu úřadu
žádost o dotaci na její přestavbu na „Dům s pečovatelskou službou“.
O měsíc později začalo již řešení využití školy nabývat konkrétní
podoby. Projekční kancelář ing. Josefa Krégla ze Suchdola nad Lužnicí
vypracovala studii budoucího uspořádání v prostorách budovy. Návrh
počítal s devíti garsonierami a vývařovnu.
Zastupitelé ale zároveň zjistili, že výběr pro poskytnutí dotace provádí
hodnotitelská komise, která zřejmě bude mít moc starostí, protože v
současné době je o přidělení této dotace velký zájem. Proto byla naděje
na její získání pro obec Cep malá. Tato obava se, bohužel, také naplnila.
A tak starost o využití budovy bývalé školy bude mít své pokračování.

Přijel senátor
V polovině měsíce listopadu šli občané Cepu opět k volebním urnám.
Volili 12. a 13. 1istopadu své zástupce do Senátu Parlamentu ČR a do
krajského zastupitelstva.
Vítěz minulých voleb do Senátu za náš region, PhDr. Jiří Pospíšil (ODS),
přijel do Cepu už na začátku roku a 18. února se zúčastnil jednání
zastupitelstva.

Nepopulární volby
O nedostatečné popularitě především voleb do Senátu, svědčí také velmi
nízká účast voličů. V prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR přišlo
u nás volit pouze necelých devatenáct procent voličů a ve druhém kole to
bylo dokonce jen 10 procent.
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Výsledky voleb do senátu
V prvním kole vhodilo do urny volební obálky 25 cepských občanů. Do
druhého kola voleb postoupili:
PhDr. Jiří Pospíšil (ODS)
MUDr. PhDr. Petr Petr (čtyřkoalice KDU ČSL)
Další v pořadí:
RSDr. Petr Braný (KSČM)
JUDr. Vladimír Papež (ČSSD) 3 hlasy
Jiří Šumský (SZ)
Ing. arch. Hana Urbancová (VPM)
Jaroslav Pavlíček (PB)

9 hlasů
5 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
1 hlas
bez hlasu.

Druhého kola se zúčastnilo pouze 13 voličů. Ze dvou kandidátů byl
úspěšnější MUDr. PhDr. Petr Petr se sedmi hlasy. PhDr. Jiří Pospíšil
získal o jeden hlas méně.
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
K urnám se dostavilo 25 cepských voličů. Jeden z odevzdaných hlasů byl
neplatný. Volba skončila s těmito výsledky:
ODS
Sdružení nezávislých kandidátů
KSČM
Česká strana sociálně demokratická
Čtyřkoalice
Česká strana národně sociální
Strana venkova
Strana zelených

7 hlasů
6 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Koalice pravý blok-KAN, Republikáni Miroslava Sládka, Strana za
životní jistoty a Vlastenecká republikánská strana nezískaly žádný
hlas.
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Fotbalové hřiště a rybník “Boreček”
Po druhé světové válce, měl Cep také fotbalové hřiště. To když tehdejší
starosta pan Vaněček propůjčil zdejším sportovcům vlastní louku u
Lesíků a ti si tam sami hřiště vybudovali. Po „Vítězném únoru 1948“
přišel pan Vaněček o louku a sportovci tím pádem o hřiště.
Tuto situaci se obec rozhodla řešit letos v dubnu. Na zasedání
zastupitelstva byli pozváni zástupci Sportklubu, pánové Pavel Hadač,
František Hešík a František Jezvík. Výsledkem společného jednání bylo
usnesení, že obec Cep vyčlení pozemek parc. č. 855-2 na zřízení
fotbalového hřiště, zakoupí travní semeno a železné branky. Sportklub
Cep, který byl v této době až příliš orientován na velmi úspěšný
nohejbal, však této příležitosti nevyužil, a na nabídku nereflektoval.
Záměr zastupitelstva obnovit zdevastovaný rybník „Boreček“ byl
realizován. Byl pronajat panu Jiřímu Márovcovi. Budoucnost ukázala,
že to bylo dobré rozhodnutí. Podnikatel a úspěšný stavitel rybníků tady
osvědčil své bohaté zkušenosti a rybník velice brzy znovu zkultivoval. A
nejen to. Každoroční slavnostní výlovy Borečku, které pořádá a na které
přijíždějí mnozí hosté, se stávají významnou společenskou událostí obce.

Vodovod do „Chalup“
Dlouholeté snažení představitelů obce zkompletovat obecní vodovodní
řad a vybudovat kanalizaci do místní části „V chalupách“ dostalo v
letošním roce konkrétní podobu. Začátek prací byl stanoven na měsíc
září. V polovině července bylo rozhodnuto, že přípojku si každý uživatel
zaplatí sám. Zcela novou tvář bude mít okolí vodárny. Zde bude zaset
trávník a postaven plot.
Výběrové řízení dodavatele se uskutečnilo poslední srpnový den. Ze tří
zájemců, kterými byly firmy Lesostavby Třeboň, firma Tetík a
JIPAMA, s.r.o. Hrachoviště, byla vybrána posledně jmenovaná firma,
která nabídla nejvýhodnější cenu. Práce začaly v plánovaném termínu a
v prosinci obec dodavateli zaplatila prvních 500 000 Kč.
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Velký úspěch nohejbalistů - postup do
II. ligy
Nováček krajského přeboru v nohejbalu, Sportklub Cep všechny
překvapil a bez jediné porážky hladce vyhrál krajský přebor. Ale tím
zdaleka neskončil jeho strmý vzestup. Cepští nohejbalisté po velikém
boji překvapivě vyhráli také kvalifikaci do II. ligy v Sedlčanech a stali se
tak druholigovým celkem.

Dva nejlepší nohejbalové týmy Jindřichohradecka, Cep a
Hrdlořezy, se utkaly v krajském přeboru
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Roční kaleidoskop
Přestupky se budou řešit v Třeboni. Cepské zastupitelstvo se dohodlo
s MěÚ v Třeboni, že přestupky týkající se občanů Cepu, budou řešeny
přestupkovou komisí v Třeboni proti úhradě.
Cep zaplatí za autobusové spoje v letošním roce 192 300 korun.
Zaplaceno bude ve čtyřech splátkách. Na tomto příspěvku se bude
podílet i město Třeboň, obec Hrachoviště a Sloupáma Majdalena. Pro rok
2001 budou naší obci zachovány všechny stávající spoje.
Prodej pozemků. Zastupitelstvo obce na svém březnovém zasedání
schválilo odprodej několika obecních pozemků do soukromých rukou.
To se týká Miloslava Hadače (čp. 46), Miroslava Hadače (čp. 89) a Pavla
Hadače, kterému bylo rovněž odsouhlaseno zavedení vodovodní
přípojky.
Nové stromky do lesa. V obecních lesích se ještě v měsíci dubnu
zalesňovalo. Obec zakoupila k tomuto účelu 6000 kusů sazenic.
Občanům Cepu byla poskytnuta možnost těžby palivového dřeva za cenu
30 Kč/m³.
Využitá dotace. Dotace na nákup kotle spalujícího dřevní hmotu,
poskytnutá Okresním úřadem v Jindřichově Hradci, byla rozhodnutím
zastupitelstva přidělena Miroslavu Hadačovi (čp. 89).
Rybáři pomohli. Oprava rozbité cesty k rybníku „Podřezaný“ přišla
obec na 33 000 Kč. S prací pomohli pracovníci Rybářství Třeboň.
Máme dobrou vodu. Podle provedeného rozboru vyhovuje voda
z obecního vodovodu hygienické normě kojenecké vody.
Obecní cesty a sníh. Zimní údržbou cest v obci byl pověřen pan Michal
Svoboda. Posyp provedou brigádníci z obce.
V zimě bez sběrového dvora. Ten totiž bude v zimním období uzavřen.
Obec přispívala a odměňovala. Sportklub Cep obdržel příspěvek
30 000 Kč na činnost a 10 000 Kč na pořízení plotu a elektrické přípojky
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k nohejbalovému hřišti. Rybářský spolek dostal 1 000 Kč na pořádání
rybářských závodů. Pro členy zastupitelstva byly schváleny tyto odměny:
ing. Jan Vobejda 7 000 Kč, Miloslav Hadač 3 000 Kč, Miloslav Kanděra
1 200 Kč, Ladislav Liška 1 200 Kč a účetní Jana Dvořáková 6 000 Kč.
Odměnu dostali i obecní brigádníci: Josef Žalud 1 500 Kč, Karel
Paďourek a František Mikl po tisícikoruně.

Obecní rozpočet
Plánovaný rozpočet na tento rok předpokládal příjmy 1 738 000 Kč a
výdaje 2 488 000 korun.
Skutečné příjmy byly následující:
 daň z příjmů fyzických a právnických osob 769 030 Kč
 nájem z pískovny 46 710 Kč
 daň z nemovitostí 562 220 Kč
 poplatky za pitnou vodu 60 570 Kč
 pronájem rybníků 75 000 Kč
 prodej kuponů na popelnice 18 140 Kč
Celkem příjmy činily částku 1 689 640 Kč
V položce výdaje byla nejvyšší suma, 751 190 Kč, vynaložena na stavbu
vodovodu a kanalizace do „Chalup“ a opravu starého vodovodu. Některé
další výdaje: nákup sazenic smrku, borovice a dubu do obecního lesa stál
16 400 Kč, opravy a udržování silnic 33 080 Kč, zajištění dopravní
obslužnosti 48 150 Kč, školné a stravné žáků 65 tisíc Kč, volby do
Parlamentu ČR 14 070 Kč, energie 58 000 Kč a telefony 17 000 Kč
Celkové skutečné výdaje dosahovaly částky 1 874 480 Kč.
Rozdíl mezi ročními příjmy a výdaji je -184 840 Kč. Zůstatek na
účtu obce Cep u KB v Třeboni je 392 725 Kč.

Jaké bylo počasí
Meteorologové uvádějí, že leden roku 2000 byl teplotně a srážkově
vcelku normální. Ve skutečnosti to znamená, že zpočátku byly mrazy do
+10˚C. Kritický byl 21. leden, kdy napadlo asi 20 cm sněhu a nastala
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sněhová kalamita, doprovázená mrazem okolo -15˚C. Nescházely ani
četné bouřky.
Hned na začátku února přerušila mrazy obleva. Na to, že se jedná o
zimní měsíc, bylo až příliš velké teplo. V noci byly teploty těsně nad
nulou a přes den okolo +10˚C. Částečné ochlazení přišlo až koncem
měsíce.
V březnu a dubnu vál poměrně velmi silný vítr, ale v polovině dubna se
objevily na tento čas poměrně vysoké teploty. V půli května to byl už
celý měsíc, co nespadla ani kapka deště. Začala velká sucha, tráva
zasychala, sena bylo málo. Teprve až na konci měsíce května občas
zapršelo, nebo přišla bouřka.
Červen byl opět velmi suchý. Někdy teploty vystupovaly až k +34˚C. V
polovině měsíce přicházely na mnoha místech jižních Čech silné bouřky
s krupobitím, doprovázené vichřicí.
Začátkem července, konkrétně 4. - 7., zasáhly naši oblast silné bouřky s
vichřicí. Bouřky se opakovaly s ještě větší intenzitou 6. srpna, a na
velkém území mezi Novými Hrady, Českými Budějovicemi, Veselím
nad Lužnicí, a Jindřichovým Hradcem, s ohniskem u nás na Třeboňsku,
způsobily velké škody. Tyto bouřky byly doprovázeny mimořádně
vydatnými srážkami (místy přes 100 mm). V Třeboni napršelo dokonce
148,8 mm, což je celoroční maximum v republice.
Celkově srážkově i teplotně normální bylo září, velmi teplý a mírně
vlhký byl říjen a překvapivě i listopad.
V první polovině prosince trvalo velmi teplé počasí. Sníh napadl až v
jeho druhé polovině. Celý rok byl mimořádně teplý.
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Bilancování s občany
Na začátku měsíce dubna se uskutečnila veřejná schůze občanů v
„Cepské hospodě“. Mimo sedmi členů zastupitelstva na ni přišlo 13 lidí.
Ing. Jan Vobejda, starosta obce, seznámil s akcemi uskutečněnými v
minulém roce a letošním plánem i obecním rozpočtem. Bylo co hodnotit.
Cesta k Podřezanému byla loni opravena a stoky vyčištěny. Byly také
zalesněny obecní lesy. Na ploše 1,22 ha byly vysazeny borovice, smrky a
duby, současně s tím byla rovněž uskutečněna chemická ochrana
porostů. Letos byla rovněž zaplacena druhá a konečná splátka 200 000
Kč obci Sadská za objekt bývalé školy v Cepu. Bylo rovněž upraveno
její okolí. Podobně bylo upraveno prostranství okolo vodárny, která byla
navíc zabezpečena proti pronikání povrchové vody. Velký význam pro
obec také mělo zahájení výstavby vodovodu a kanalizace do „Chalup“.
Starosta rovněž přítomné seznámil s rozpočtem a akcemi, které se
uskuteční v roce letošním. Bude dokončena stavba vodovodu a
kanalizace do „Chalup“, kde budou rovněž vybudovány chodníky. Počítá
se také s opravou fasády kostela, s úpravou hřiště u školy a úpravou cest
do lesů „Blata“ a „Ochoz“. Starosta také informoval přítomné, že obec
přijala od 2. dubna do pracovního poměru paní Vidiečanovou na veřejně
prospěšné práce. Obci bude její odměna refundována okresním úřadem.
Hovořilo se také o problémech, které trápí celou obec. Především jde o
opakovaně rozbitá okna v autobusové čekárně, ale i ve škole a klubovně.
Čekárna byla nedávno nově vymalována a už je opět počmáraná.
Starosta také sdělil, že obec požádala, aby byl dopravní značkou omezen
průjezd těžkých nákladních automobilů, především TIR, obcí. Stávající
komunikace není dimenzována na takové zatížení. Největší problémy
jsou na hrázi rybníka „Nový“, kde hrozí nebezpečí její destrukce.
Diskutovali i občané. Pan Paďourek se domáhal opravy propadlé cesty
okolo hospody, paní Vantuchová zase žádala vysázení živého plotu
kolem Sběrného dvora. Miroslav Vidiečan navrhl zřízení asfaltového
hřiště pro děti, pan Liška zase chtěl snížit rychlost pro obcí projíždějící
vozidla a u kostela instalovat značku „Pozor děti“. Paní Alena
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Dvořáková žádala posunout odjezd ranního autobusu do Třeboně z 5:00
hod. na 5:45 hod.

Rozpočtová čísla
Letošní rozpočet plánoval příjmy 1 452 520 Kč a výdaje měly být ve
výši 2 042 520 Kč.
Skutečnost na konci roku ukázala vyšší příjmy a nižší výdaje a to
konkrétně příjmy 1 799 630 Kč, výdaje 1 808 020 Kč. Rozpočet byl
tedy v podstatě vyvážený.
Zůstatek na účtu u KB v Třeboni k 31. prosinci 2001 byl 363 451 93 Kč.
Termínový účet u ČSOB vykazoval částku 613 204,10 Kč.
Příjmy tvořily především následující položky: daně právnických a
fyzických osob, poplatky fyzických a právnických osob, poplatky ze psů,
stočné, úhrady za pitnou vodu, kupony za popelnice, nájem z rybníků a
poplatek z dobývacího prostoru pískovny. Za prodej akcií JČE dostala
obec 26 000 Kč a jako dotaci ze státního rozpočtu 44 440 Kč.
Nejvyšší položkou výdajové části rozpočtu byla platba za výstavbu
vodovodu a stavbu chodníků „V chalupách“ a to 700 000 Kč. Příspěvek
druholigovému Sportklubu činil tento rok 50 000 Kč a odvoz
odpadového materiálu na skládku Technických služeb přišel naši obec na
49 570 Kč.

Zlatá éra cepského nohejbalu
Tento rok vyvrcholila velmi úspěšná utkání cepských nohejbalistů na
českých nohejbalových kurtech. Sportklub se jako nováček
překvapivě dostal do čela druholigové tabulky a je proto pochopitelné,
že druholigová klání se stala významnou událostí nejen pro obec, ale i
pro celé široké okolí.
Naše sportovní parta dosáhla neuvěřitelné série vítězství, když od 4. září
1999 až do 26. května 2001 sehrála 31 mistrovských utkání (OP, KP,
II. liga) bez jediné porážky.
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Ta přišla až v utkání s týmem Vyškova a tím byl i konec nadějím na
postup do I. ligy.

Na snímku je Rostislav Hart, spoluzakladatel cepského Sportklubu,
který se po svém návratu z Třeboně do Cepu stal vůdčí osobností
organizace i vynikajících sportovních výkonů cepských
nohejbalistů.

Roční kaleidoskop
Škoda v obecních lesích. Vlivem sucha uschlo v našem lese cca 40%
sazenic borovice. A tak se bude opět dosazovat. I v tomto roce je
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možnost samovýroby palivového dřeva. Cena se nezměnila, je 30 Kč/m³.
Stop kamionům. Dne 16. května seznámil starosta zastupitele
s výsledkem vyřizování žádosti o omezení nákladní dopravy. Budou tu
umístěny příkazové dopravní značky, které zamezí vjezdu vozidel s
nadměrnou váhou.
Oprava cest. Bude zahájena oprava cest v lesích „Blata a „Ochoz“.
V současné době se již buduje cesta k myslivně, která povede kolem
meliorační stoky a naváže na současnou cestu, která vedla k myslivně.
Dar mladým rybářům. Zastupitelstvo obce poskytlo příspěvek 500 Kč
na rybářské závody dětí.
O využití bývalé školy dosud není rozhodnuto. Dům s pečovatelskou
službou zde zřídit nelze. Důvodem je neposkytnutí nutné dotace.
Současným záměrem je pronájem budovy zájemci, který nabídne
nejvýhodnější podmínky. Na inzerát uveřejněný MF Dnes se ale přihlásil
jen jeden zájemce s žádostí o bližší informace. Proto bylo řešení tohoto
problému odsunuto do roku 2002.
Odškodné za zrekvírovaný zvon. V roce 1942 byl německou okupační
správou zrekvírován zvon „Svatý Jan Křtitel“ z věže našeho kostela pro
účely válečné výroby. Nyní se chystá zastupitelstvo podat žádost o
odškodnění za jeho odebrání. Žádost bude odeslána příslušnému orgánu
do 31. ledna příštího roku.
Platby za odpad. Výše úhrady za odvoz domácího odpadu byla
rozhodnutím zastupitelstva upravena. Obyvatelé obce nově zaplatí za
jeden kupón na popelnici 20 Kč, podnikatelé a majitelé rekreačních
objektů, kteří nejsou v obci trvale hlášeni, zaplatí 30 Kč.
Platba za školní děti. Obecní úřad v Cepu zaplatil MěÚ v Třeboni za
období let 1999 – 2000 částku 113 900 Kč jako příspěvek za žáky MŠ a
ZŠ, kteří dojíždějí do škol v Třeboni.
Obecní odměny. V červnu vyplatila obec tyto odměny za I. pololetí
2001: Julie Vidiečanová 1 500 Kč, Karel Paďourek 500 Kč, členové
zastupitelstva polovinu měsíčního platu. Za II. pololetí vyplatila
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v listopadu: Julie vidiečanová 2 000 Kč, Karel Paďourek a František
Mikl 1 000 Kč, zastupitelé polovinu měsíčního platu. Na konto
postižených dětí věnovala obec 1 000 Kč.
Obec má další hřiště. Zatímco budoucnost školní budovy je stále
nejistá, bývalé školní hřiště bude už v nejbližší době využíváno. Bylo už
povezeno prosevem a uválcováno.
Jen pětičlenné zastupitelstvo. Na členství v zastupitelstvu rezignovaly
dvě zastupitelky. Paní Jana Dvořáková 3. října a paní Ivana Jezvíková
15. října. Obecní zastupitelstvo má nyní jenom pět členů.
Dovážení obědů. Pro zájemce budou dováženy obědy od fy Kos
z Chlumu u Třeboně. Cena jednoho oběda bude 45 korun. Dopravu
uhradí obec.

Jaké bylo počasí
Rok začal silnými mrazy. V první polovině ledna dosahovaly teploty až
k -18˚C a napadlo 20 centimetrů sněhu.
Obleva přišla na začátku února. Od 4. února byly v noci teploty kolem
nuly, přes den od +5˚C do + 15˚C. Chladnější byl až konec února.
Podobně chladný byl i březen, který byl navíc i deštivý.
V dubnu přišlo teplejší počasí, ale vydrželo pouze tři dny. Poté bylo
stále chladno a deštivo. Velikonoce dokonce provázely mrazy, přes den
bylo jen lehce nad nulou, a navíc padal těžký, mokrý sníh.
Po deštivém a chladném dubnu přišel teplý květen. V průběhu tohoto
měsíce se ale vystřídalo několik výrazně odlišných období.
Zato červen byl teplotně i srážkově podnormální. Srážky byly sice časté,
ale kromě dnů od 8. do 11. června málo vydatné. 30. června přišla
vichřice, která po sobě zanechala škodu, především v podobě vývratů a
polomů.
Druhá polovina léta se ale vydařila, bylo pěkně a teplo, ale s častými
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bouřkami. V naší oblasti byla nejsilnější bouře 3. srpna. Zanechala dost
velké škody na porostech. V nedalekém Chlumu bylo zaznamenáno
tornádo a při bouři zemřel jeden člověk.
Chladné a deštivé počasí přišlo v měsíci září. V období od 1. do 26. září
pršelo každý den, srážkové úhrny sice nebyly nijak vysoké, ale přesto
počasí velmi komplikovalo podzimní zemědělské práce.
Tuto situaci vynahrazuje měsíc říjen, jehož počasí mělo charakter babího
léta. Kupříkladu 22. října ukazoval teploměr +22˚C, což je teplotní
rekord.
Zima se přihlásila v polovině prosince. Mikuláš byl ještě na blátě a
doprovázel ho déšť. Po 10. prosinci nastaly mrazy až -15˚C a napadlo asi
25 cm sněhu. Po velmi krátké a mírné oblevě byl konec roku opět zimní,
na horách vydatně sněžilo, ale závěje a komplikace v dopravě byly i v
nížinách.
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Rozvodněná řeka Lužnice

Rok voleb a vodní zkázy
Rok 2002 byl rokem parlamentních voleb, konaných v polovině června
a rovněž rokem voleb do obecních zastupitelstev, které se uskutečnily
začátkem listopadu.
Daleko nejvýznamnější událostí roku i celého století ale byla, jak se
později ukázalo, tisíciletá voda, tedy povodeň, která nás postihla v první
polovině srpna a překonala i tu, která zde byla začátkem září roku 1890.
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Povodeň, která nemá obdoby
Extrémní dešťové srážky spadly ve dvou vlnách. První nás zasáhla ve
třetí červencové dekádě, druhá, ještě ničivější, trvala od 5. do 12. srpna.
Způsobily povodně, které svými kulminačními průtoky nebyly na většině
míst v historii hydrologických pozorování (od konce 19. století) dosud
zaznamenány.
V Cepu přišla v sobotu 10. srpna odpoledne velká bouře s kroupami.
Průtrž mračen měla takovou intenzitu, že se voda valila z jižních svahů
od lesa „Ochoz“ a z „Hvízdalky“ po asfaltové cestě od nového kravína a
pokračovala po silnici. Přetékal rybník Malý. Kanalizace nestačila vodu
brát. Kritická situace byla v „Chalupách“, kde se ucpal odpad od
meliorační stoky a od nově vybudované kanalizace. V úseku od domku
rodiny Heřmanů po domek Žaludů bylo jedno velké jezero. Zatopeny
byly všechny dvory, zahrady i domy. To postihlo například domek
Lalíků, ale hlavně Heřmanů. Ti měli domek zatopen do výše 20 cm.
Vodní živel řádil i jinde ve vsi, kde nejhůře dopadly chalupy Hartů,
Hadačů, „dolních“ Dvořáků atd.
Bouří však přívaly deště neskončily. Pršelo stále vydatně, a proto došlo k
rozsáhlým záplavám. Stoletá voda byla naměřena na řekách Lužnici,
Nežárce, Stropnici, Malši, Vltavě, Labi a řadě jiných. Postupně byla
zaplavena města Český Krumlov a České Budějovice, kde voda
vystoupila až na náměstí Přemysla Otakara II. Tam bylo vody 50 cm, ale
výstaviště bylo zaplaveno do výše dvou metrů. Na Pražském předměstí,
v místech, kde stojí supermarkety Interspar, Terno a další, sahala voda až
do výše tří metrů. Zde nepomohly ani ochranné hráze, které byly
postaveny kolem řeky Vltavy z pytlů naplněných pískem.
Povodňová vlna pokračovala směrem do vnitrozemí k Veselí nad
Lužnicí, dostihla Prahu a Ústí nad Labem. Celkové škody se odhadovaly
v řádu miliard a byly také oběti na životech. V Praze byla zatopena
historická část města, plné vody bylo i metro. Povodeň tohoto roku je
považována za největší v celé historii.
V okolí Cepu zanechal ničivý živel největší spoušť v sousední
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Majdaleně. Bylo tady zcela zničeno několik domů vlnou vody valící se
z nedaleké zatopené pískovny, jejíž hráz nevydržela nápor rozvodněné
Lužnice. Řadu domů voda zcela odnesla, obyvatelé z nich museli být
evakuováni. Kritická situace nastala u rybníka Podřezaný, kde se začala
trhat hráz. Včasným a obětavým zásahem rybářů a stavařů se podařilo
katastrofě zabránit.
Největší z rybníků, Rožmberk, byl naplněn až po okraj. Bylo v něm
neuvěřitelně jedenáctkrát více vody, než je normální stav. Velká obava o
protržení hráze se díky obětavosti a profesionalitě mnoha lidí nenaplnila.
Rožmberk, který ještě při žádné potopě nepraskl, vydržel i tentokrát.
Také u dalšího velikána, rybníka Svět, musela být prokopána odtoková
stoka směrem k Domanínu, neboť byl také zcela plný.
Tato přírodní katastrofa způsobila v České republice škodu asi za 60 až
80 miliard korun.
Na kritickou situaci v sousední Majdaleně okamžitě reagovalo
zastupitelstvo naší obce, které se sešlo 19. srpna na mimořádné schůzi a
rozhodlo se poskytnout našim sousedům finanční výpomoc 80 000 Kč.

Opět jsme šli k urnám
Jak již bylo uvedeno na začátku této kapitoly, byl letošní rok také rokem
volebním. Volili jsme ve dnech 14. - 15. června zástupce do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a 1. - 2. listopadu členy cepského obecního
zastupitelstva.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Z počtu 136 oprávněných voličů přišli k volbám 73 občané, což
představuje volební účast 53,68%. Z odevzdaných hlasů byly dva
neplatné.
Výsledky voleb v Cepu:
ODS
ČSSD
KSČM

19 hlasů
17 hlasů
17 hlasů
79

Koalice KDU-ČSL - US DEU
ČSNS strana národně sociální
Strana venkova
Republikáni Miroslava Sládka
Cesta změny
Strana zelených

8 hlasů
3 hlasy
3hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Všechny zbývající strany a seskupení nezískaly hlas žádný.
Volby do obecního zastupitelstva
Na posledním zasedání odstupujícího obecního zastupitelstva poděkoval
starosta ing. Jan Vobejda funkcionářům obce za vykonanou práci a
navrhl jim odměny ve výši jednoho měsíčního platu. Jeho návrh byl
schválen.
V komunálních volbách 1. a 2. listopadu došlo v Cepu k neobvyklé
situaci. Poprvé od existence zdejšího obecního úřadu (1990) byly
podány dvě kandidátky různých seskupení. První byla kandidátka
současného zastupitelstva („Za obec krásnější“) a druhá společná
kandidátka místního Sportklubu a hasičů.
Ze 139 registrovaných voličů přišlo k volbám 107, což představuje
volební účast 76,98%.
Voliči zvolili následující zastupitele.
Z kandidátky „Za obec krásnější“: Ing. Jan Vobejda (78 hlasů),
Miloslav Kanděra (64 hlasy), Jana Pajchlová (62 hlasy), Jaroslav
Hadač (62 hlasy) a František Chrt (49 hlasů)
Z kandidátky „Sportklub – hasiči“: Jan Jezvík (49 hlasů) a Pavel
Březina (46 hlasů).
Náhradníci podle výsledku voleb:
Z kandidátky „Za obec krásnější“: Miroslav Hadač (55 hlasů), Václav
Kroutl (35 hlasů), Ladislav Liška (31 hlas).
Z kandidátky „Sportklub – Hasiči“: Ivana Jezvíková (37 hlasů),
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František Hešík (36 hlasů), Václav Dvořák (32 hlasy), Miroslav
Vidiečan (31 hlas) Pavel Hadač (29 hlasů).
Na ustavující schůzi nového zastupitelstva, která se konala 14. listopadu,
složili zastupitelé zákonný slib a zvolili starostu a místostarostu.
Starostou byl opětně zvolen ing. Jan Vobejda, místostarostkou paní
Jana Pajchlová. Další zastupitelé byli rozděleni do jednotlivých komisí.
Do honební společnosti byl delegován ing. Jan Vobejda.

Rozpočet, investice a ceny služeb
Investiční záměr pro letošní rok a upravený ceník služeb schválilo ještě
staré zastupitelstvo na své schůzi dne 18. ledna.
Investiční záměr předpokládal, že bude provedena stavební úprava
hostince za 200 000 Kč a stejná částka bude investována do oprav
budovy obecního úřadu a chodníků. Stavba nového tenisového hřiště
bude stát 150 000 Kč a opravy obecních cest přijdou na 80 000Kč.
Obec bude opět finančně podporovat nohejbalisty Sportklubu, kteří hrají
II. nohejbalovou ligu. Na účet tohoto Sportklubu převede 40 tisíc
korun. Je předpoklad, že další rozpočtové náklady, jako například
elektřina, platby za žáky škol, dopravní obslužnost apod., budou stejné
jako v roce 2001.
Ceník služeb měl pro letošní rok tuto podobu:
vodné - 12 Kč/m³ pro obyvatele obce, 18 Kč/m³ pro podnikatele a
rekreanty.
likvidace odpadů - popelnice pro obyvatele - 20 Kč, za rekreační
objekty zaplatí jejich majitelé celoročně 200 Kč.
stočné - pro obyvatele - 100 Kč za osobu. Majitelé rekreačních objektů
300 Kč celoročně.
poplatky ze psů - za jednoho psa poplatek 60 Kč, za každého dalšího
100 Kč. Invalidní důchodci zaplatí za jednoho psa 40 Kč a za každého
dalšího 80 Kč.
samovýroba palivového dřeva z obecních lesů - 30 Kč/m³.
Tyto ceny zůstaly nezměněny i pro následující rok. V roce 2002 byly
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příjmy za prodej kuponů na popelnice a poplatek za využití
sběrného dvora od chalupářů celkově 21 380 Kč. Na druhé straně
výdaje dosáhly 55 000 Kč. Podobně je tomu i u vodného, kde byly
příjmy 19 201 Kč a výdaje 50 000 Kč. Rozdíly dotuje obec ze svého
rozpočtu.

Aby voda už neškodila
V říjnu se sešlo obecní zastupitelstvo k projednání protipovodňových
opatření a rozhodlo urychleně provést následující práce:
 na Hvízdalce položit meliorační žlaby tak, aby bylo zamezeno
vytékání vody na cestu
 vyčistit příkopy okolo cesty ke Hvízdalce
 na odvodňovací stoce vyměnit roury o průměru 40 cm za roury
průměru 60 cm
 dokončit odvodnění u čtyřbytovky
 upravit vtok vody do kanalizace u Kocourků
 vybudovat odtokovou stoku z přepadu rybníka „Král“ a vodu
odvést okolo cesty Pavla Dvořáka do vodoteče na východní straně
obce

Roční kaleidoskop
Nová účetní. Obec má od 1. dubna novou účetní. Po odchodu paní Jany
Dvořákové přijalo obecní zastupitelstvo na její místo paní Naděždu
Macounovou. Odměna za práci zůstala stejná, jako u paní Dvořákové.
Bez pořádkové komise. Podle Zákona o obcích byla v Cepu zrušena
pořádková komise. Navíc byl ale zřízen finanční výbor, který má toto
složení: Miloslav Kanděra (předseda), Ladislav Liška a Jana Pajchlová a
kontrolní výbor ve složení Ladislav Liška (předseda), Miloslav Kanděra
a Jana Pajchlová.
Veřejná schůze. Konala se 22. března. Starosta ing. Jan Vobejda
seznámil přítomné s činností zastupitelstva. Dále informoval přítomné o
plánu akcí na tento rok. Seznámil je s úhradami za poskytované služby
82

jako např. vodné, stočné, odpady a nastínil letošní rozpočtové
předpoklady. V diskusi si paní Věra Hartová opakovaně stěžovala na
odpadní vodu s usedlosti čp. 4, která jí vyplavuje dům.
Na hostinci se pracuje. Generální oprava „Cepské hospody“ je v plném
proudu. Stavební práce provádí externí firma ze Stráže nad Nežárkou,
malířské a natěračské práce pak firma Tampír ze Suchdola nad Lužnicí.
Výše odměny brigádníků. Zastupitelstvo stanovilo výši odměn
brigádníků pracujících pro obec. Pro paní Vidiečanovou byl stanoven
plat s přihlédnutím k odpracovaným rokům na částku 7070 Kč měsíčně.
U ostatních byla stanovena hodinová mzda následovně: při obsluze
mechanizačních prostředků 50 Kč za hodinu, u ostatních prací 40 Kč za
hodinu.
Obec odměňovala. Někteří zaměstnanci obecního úřadu byli odměněni
za období od dubna do června takto: Karel Paďourek 500 Kč, Julie
Vidiečanová 2 100 Kč a Naděžda Macounová rovněž 2 100 Kč.
Pro dříví opět do obecního lesa. Obec opět prodávala kulatinu z
probírky obecních lesů. Cena byla stanovena na 500 Kč/m³ bez dopravy.
Nikdo z občanů nebyl zvýhodněn, přestárlí, důchodci, osamělí, ani
zdravotně postižení.
Obec otevře tenisový kurt. Předposlední červnový den se uskutečnila
kolaudace nového tenisového kurtu, který nechala postavit obec a sama
se také ujala jeho provozu. Pro toto zařízení rovněž stanovila správce a
vydala jeho provozní řád.
Vybrána architektka. Do výběrového řízení na zpracování územního
plánu obce se přihlásilo celkem 6 zájemců. Byla vybrána architektka
paní ing. arch. Ťukalová z Českých Budějovic, vzhledem k její cenově
nejvýhodnější nabídce.
Vodárna už je obce. Odkup zdejší vodárny od pozemkového fondu byl
již realizován. Cena podle úředního odhadu byla stanovena na 7 019 Kč.
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Vzhledem k tomu, že transakci bylo nutno uskutečnit přes realitní
kancelář, vyšplhala se celková cena na 9 000 Kč.

Vodárna je již v majetku obce

Jaké bylo počasí
Rok 2002 byl jako celek podle meteorologů velmi teplý a na většině
území rekordně mokrý. Klasická zima byla prakticky jenom v první a
druhé dekádě prvního měsíce roku. Poslední třetina ledna už přinesla
velmi teplé a deštivé počasí.
Mimořádně teplý byl i únor, kdy převládalo oblačné počasí s deštěm,
sníh se vyskytoval pouze ojediněle.
Velmi teplé byly i zbývající měsíce do konce léta, vesměs také mimo
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měsíců dubna a května i velmi vlhké.
Mimořádné události v srpnu byly zaznamenány už v úvodní kapitole.
Mimo toho stojí za zmínku silné bouřky a přívalové deště na Třeboňsku
dne 27. května a tornádo v prostoru mezi Dačicemi a Chlumem u
Třeboně 7. srpna.
Takzvané babí léto trvalo letos jen velmi krátce, asi šest dnů na přelomu
září a října. Na sklonku října, konkrétně od 26. do 28., byla
zaznamenána silná vichřice, která po sobě na některých místech
zanechala dost značné škody.
Pro listopad byly charakteristické poměrně vydatné srážky. Teplo bez
mrazů a sněhu se udrželo až do začátku prosince.
První celodenní mrazy se dostavily až po 8. prosinci, souvislá sněhová
pokrývka se vytvořila jen krátkodobě ve dnech od 15. do 17. prosince.
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Prezident Havel se rozloučil
Největší vnitropolitickou událostí roku bylo rozloučení Václava Havla s
prezidentským úřadem a volba nové hlavy státu. Český prezident
Václav Havel po třinácti letech úřadování na Pražském hradě naposledy
vystoupil s novoročním projevem na úvod roku 2003. V něm bilancoval
deset let samostatnosti České republiky, které byl prvním a zatím
jediným prezidentem.
Václav Havel ukončil svůj poslední prezidentský projev slovy:
„Vážení spoluobčané, milí přátelé, kéž by tato země byla už natrvalo a
stále zřetelněji hezkým a slušným domovem náš všech, kéž bychom na ni
mohli být stále hrdější. Přeji vám všechno dobré v roce 2003 i v celém
vašem budoucím životě."

Prezidentem Václav Klaus
Volba nového prezidenta proběhla ve třech kolech ve dnech 15. ledna,
24. ledna a 28. února 2003. V prvním kole byli registrováni čtyři
kandidáti: Jaroslav Bureš (ČSSD), Václav Klaus (ODS), Petr Pithart
(čtyřkoalice) a Miroslav Kříženecký (KSČM). Ve druhém kole
kandidovali: Miloš Zeman (ČSSD) a Jaroslava Moserová
(čtyřkoalice). Ve třetím kole byli už kandidáti jen dva a to: Václav
Klaus (ODS) a Jan Sokol (vládní koalice).
Nástupcem Václava Havla v úřadu prezidenta České republiky se dnem
7. 3. 2003 stal Václav Klaus. Ve třetím kole prezidentské volby získal
142 hlasy od přítomných 280 poslanců a senátorů. Ke zvolení
potřeboval 141 hlas. Pro Václava Klause hlasovalo 109 poslanců a 33
senátorů. Jeho jediný protikandidát v závěrečném kole, Jan Sokol, dostal
124 hlasů a to 78 ve Sněmovně a 46 v Senátu. Česká republika měla tedy
opět prezidenta. Václav Klaus složil 7. března na společné schůzi
Poslanecké sněmovny a Senátu prezidentský slib.
Hlasy pro Václava Klause mimo poslance a senátory ODS odevzdali také
87

poslanci a senátoři KSČM, kteří tak podle vyjádření předsedy KSČM
„volili menší zlo“. Tento fakt kritizovali někteří pravicoví politici,
například Jan Ruml a biskup Tomáš Halík.

Referendum o Evropě
Referendum o vstupu České republiky do Evropské unie se konalo
ve dnech 13. a 14. června. V Cepu ze 150 oprávněných voličů
přišli k volbám 73, což představuje volební účast 48, 67 %.
Všechny odevzdané hlasy byly platné. Se vstupem České
republiky do Evropské unie souhlasilo 60 voličů, 13 bylo proti. Znamená
to, že „pro“ bylo 82,19% občanů, kteří se referenda zúčastnili.

Rozpočet na rok 2003
Návrh rozpočtu na rok 2003 předpokládal příjmy ve výši 1 519 630 Kč
a výdaje 2 048 700 Kč.
Ve skutečnosti činily příjmy 2 142 630 Kč a výdaje 1 449 840 Kč.
Zůstatek na účtu u KB v Třeboni byl k 31. prosinci 1 171 568 Kč.
V příjmové části jsou už tradičně nejvyšší částkou daně právnických a
fyzických osob, nájemné za rybníky a pískovny a také dotace za
zaměstnávání pracovníků při veřejně prospěšných pracích.
Z výdajů letošního roku stojí za zmínku náklady více jak 30 000 Kč na
dobudování dětského hřiště, příspěvek 50 000 Kč místnímu Sportklubu a
proplacení zpracování druhé části územního plánu, které přišlo obec na
30 000 Kč. Další výdaje si vyžádala realizace protipovodňových
opatření, oprava cesty do lesa Ochoze a úhrada vstupenek na představení
muzikálu „Galileo“ v pražském divadle „Kalich“.

Co nás čeká v tomto roce
O tom, co je třeba v obci udělat v roce 2003 jednalo zastupitelstvo obce
hned na své první letošní schůzi, která byla svolána na 10. ledna.
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Výsledkem byl návrh těchto akcí:









opravit místní komunikaci do Blat
upravit cestu od Kamenice k Podřezanému
opravit místní komunikaci „Nad humny“ (za čp. 1)
opravit budovu obecního úřadu
opravit kostel
instalovat nové dveře do „Cepské hospody“
uskutečnit zájezd do pražského divadla
zadat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci bývalé
školy
 postavit dřevěnou věž k sušení proudnic SDH
 odbahnit návesní rybník „Malý“ (ve spolupráci s místním
rybářským spolkem)
 dokončit protipovodňová opatření

Roční kaleidoskop
S přestupky do Třeboně. Vzhledem k tomu, že obec není schopna
svými vlastními silami vykonávat výkon státní správy na úseku
přestupkové agendy podle Zákona 200/1990 o přestupcích, bude tuto
agendu pro naši obec vést Přestupková komise MěÚ v Třeboni.
Z březnové činnosti zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo na své
březnové schůzi schválilo příspěvek ve výši 4 750 Kč pro stanici
záchranné služby v Třeboni. Dále odsouhlasilo objednávku adresovanou
příslušné laboratoři na rozbor odpadních vod se kterou bude zároveň
podána žádost o povolení jejich vypouštění. Zastupitelstvo také rozhodlo
pojistit budovu bývalé školy proti požáru a schválilo nákup nového faxu
s kopírkou, nábytku a podlahové krytiny pro kancelář obecního úřadu.
Opět kalamita v obecních lesích. V lesích patřících obci vzniklo opět
veliké množství vývratů a polomů. Zastupitelstvo proto objednalo
odbornou firmu s mechanizací, která dříví přiblížila. Na začátku měsíce
června zpracovala tato akciová společnost již 40 m³ dřeva. Byl také
zahájen prodej palivového dřeva občanům obce.
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Čilý ruch vládl uprostřed obce. Na dětském hřišti byl instalován nový
kolotoč, také houpačka a skluzavka. Byly zahájeny práce na oplocení
parku, které byly zadány cepské firmě Václav Dvořák a syn. Probíhala
také oprava budovy obecního úřadu. V jejím přízemí byla
rekonstruována knihovna. V té byla odstraněna stará omítka, zdi nově
nahozeny, položena podlahová krytina, apod. Vedle knihovny byl
vybudován nový kloset a umývárna s průtokovým ohřívačem.
Knížka o historii obce. Obec bude mít knížku, která pojednává o
historii Cepu a jeho okolí. Na říjnovém zasedání zastupitelstva o tom
informoval starosta, který uvedl, že tato publikace bude vydána u
příležitosti oslav 600 let od založení obce a píše jí zdejší rodák, současně
i knihovník, František Hešík. V souvislosti se zmíněnou oslavou byla
také objednána známá kapela „Budvarka“ z Českých Budějovic.
Nová vyhláška, staré ceny. Zastupitelstvo obce schválilo novou
vyhlášku o poplatcích za likvidaci odpadů a poplatcích ze psů. I když
především vlivem zvýšení DPH z 5% na 25% zaplatila obec v minulém
roce Technickým službám Třeboň za odvoz a skládkování odpadů více
než 43 000 Kč, zůstává cena kuponu za popelnice stále 20 Kč. Rovněž
nebyly zvýšeny ani poplatky ze psů.
Odměny a příspěvky. Zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání
rozhodlo o poskytnutí odměn svým členům za druhé pololetí 2003 ve
výši poloviny měsíčního platu a schválilo příspěvek postiženým dětem ve
výši 1000 korun.
Obec dokoupí vánoční ryby. V prosinci zastupitelé rozhodli, že v
důsledku nedostatku deputátních ryb dodaných Rybářstvím Třeboň,
dokoupí 21 kaprů v hodnotě 3200 Kč.

Předkové nám zajistili vánoční kapry
zdarma
Občané naší obce dostávají vánoční nadílku ještě před Štědrým dnem,
když si každoročně odnášejí do svých domovů zdarma vánoční kapry.
Zásluhu na tom mají naši předkové společně s Rožmberky.
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Pavel Březina vydává vánoční ryby, eviduje starosta, ing. Jan
Vobejda.
Podle archivních pramenů byl u cepských poddaných velmi oblíben
Vilém z Rožmberka. Ten prý byl jejich pravým otcem. Dokazuje to, že
podle starých záznamů, daroval obci Cep část pozemků na Jetřebí, kde
byl zřízen rybník, který později dostal název „Starý“. Naši předkové za to
měli pouze povinnost, odvádět ročně z každého gruntu po jedné slepici.
Podobně i bratr pana Viléma, Petr Vok, který po jeho smrti převzal
rožmberský majetek, daroval v roce 1596 cepským poddaným rozsáhlé
pozemky za symbolickou cenu 80 grošů míšenských. Naši předkové část
pozemků zatopili a postavili zde rybník nazvaný „Nový“. Zbytek,
podobně jako u rybníka Starého, přeměnili v obecní les. Později na zbylé
ploše postavili i další menší rybníky.
Tento majetek vlastní obec dodnes a rybníky pronajímá třeboňským
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profesionálním rybářům, kteří na nich hospodaří. A tak podle smluvních
podmínek každoročně, mimo úhrady nájmu z obecních rybníků,
putují z třeboňských sádek do naší vsi i deputátní vánoční šupináči.

Ústup Sportklubu ze slávy
Uplynulé dva roky byly ze sportovního hlediska v Cepu ve znamení
částečného ústupu ze slávy. Po neúspěšném pokusu o postup do
vytoužené I. nohejbalové ligy, odešli z Cepu někteří hráči, kteří tu
hostovali. Některé další odvály pracovní povinnosti až do zahraničí.
Přesto ale Sportklub Cep stále patřil mezi nejlepší celky II. ligy, když se
pokaždé probojoval do finálové skupiny. I přes tyto úspěchy na podzim
letošního roku opustil dobrovolně II. nohejbalovou ligu. Důvodem byl
nedostatek hráčů.

Miloslav Ziegler mladší, i když bydlí v Benešové u Prahy, patří mezi
hráče, kteří zůstali věrni dresu cepského Sportklubu
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Sportklub bude nyní hrát krajský přebor a věnovat se sportovní výchově
vlastní mládeže. Mladých zájemců o sport je v naší obci dostatek, jsou
mezi nimi i talentovaní jedinci. Proto návrat na výsluní nemusí být
jenom utopií.

Jaké bylo počasí
Mrazivý začátek roku vyvrcholil 20. ledna, kdy rtuť teploměru klesla na
-20˚C. Období silnějších mrazů a sněžení vydrželo několik dnů.
Chladný byl i únor, poměrné slunečný měsíc. V jeho první polovině
ještě občas slabě sněžilo, druhá byla již téměř beze srážek. V noci byly
mírné mrazy, přes den teploty okolo nuly. Konec měsíce byl mírně
teplejší.
Velmi teplá byla druhá polovina března. Ke konci měsíce dosáhla
teplotní maxima až +20˚C.
Zato hned první dubnový den přišlo prudké ochlazení, na mnoha
místech doprovázené i první jarní bouřkou. Na šumavském Churáňově
dokonce padaly kroupy. V Cepu jsme si užili sněhové vánice, v noci pak
poklesla teplota až na -10˚C, přes den bylo okolo nuly. Dne 7. dubna byl
zaznamenán na většině míst ještě ledový den, to je den, kdy denní
maximum teploty bylo nižší, než O˚C. Od poloviny dubna se náhle
začalo oteplovat a překvapil náhlý přechod ze zimy do léta. Na konci
dubna dosahovaly teploty až +25˚C.
Velmi teplý byl také začátek května. Pátý a šestý květnový den se
teplota zastavila až na +30˚C. Celý měsíc měl již vyloženě letní
charakter.
Od začátku června přišla letní vedra, a teploty se udržovaly okolo
+30˚C.
Velmi suché a teplé letní počasí pokračovalo i v měsíci červenci a
především v srpnu, který byl měsícem extrémně horkým a suchým. V
období od 2. do 14. srpna se uskutečnila dosud nezaznamenaná série 13
tropických dnů za sebou. Extrémní letní počasí vrcholilo 13. srpna, kdy
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bylo naměřeno až +38˚C. V Klenovicích u Solenic padl teplotní rekord,
když tady teplota vystoupila až na 39,1˚C. V těchto dnech se v noci
nedalo téměř vydržet, vegetace byla suchem zničena nebo silně
poškozena. Až koncem srpna se mírně ochladilo na přijatelných 30 32˚C.
Teploty kolem +30˚C bylo možno naměřit až do poloviny září, pak ale
přišlo ochlazení a začátkem měsíce října se konečně dostavily i tolik
očekávané deště. Ve dnech 30. a 31. října byla k vidění polární záře.
Listopad byl naopak suchý a bez mrazů, 20. listopadu večer bylo možno
pozorovat silnou polární záři.
První sníh napadl teprve v polovině prosince a s ním přišly i mírné
mrazy. V období od 7. do 11. prosince klesaly teploty až k -18˚C, silnější
mrazy byly i kolem Vánoc.
Rok jako celek byl velmi teplý a mimořádně suchý, dominující bylo
především horké a suché léto, trvající od konce dubna do konce
srpna.
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Vstupujeme do Evropy
Událostí roku byl vstup naší republiky do EU. Stalo se tak 1. května, kdy
jsme se stali členem sdružení 23 evropských států.
Za pět týdnů od tohoto okamžiku jsme již šli k volebním urnám,
abychom, jako ostatní státy Evropy, zvolili své zástupce do Evropského
parlamentu. Na začátku listopadu jsme volili opět, tentokráte zástupce do
krajského zastupitelstva.

Volby do evropského parlamentu
Konaly se ve dnech 11. a 12. června. V Cepu ze 146 oprávněných voličů
přišli k volbám pouze 33 občané, což představuje volební účast pouhých
22,6%. Všechny odevzdané volební lístky byly platné.
Z dvaatřiceti kandidujících stran a seskupení obdrželo v Cepu hlasy
pouze devět:
KSČM
ODS
SNK
Evropští demokraté
Helax- Ostrava se baví
ČSSD
Nezávislá iniciativa
Strana za životní jistoty
Strana venkova
Strana zelených

10 hlasů
9 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Volby do krajského zastupitelstva
Uskutečnily se ve dnech 5. a 6. listopadu. Tentokráte v Cepu ze 145
oprávněných voličů přišlo k volbám 39 občanů, což představuje volební
účast 26,90%. Všechny odevzdané hlasy byly platné.
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Výsledky voleb v Cepu:
ODS
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL

18 hlasů
10 hlasů
10 hlasů
1 hlas

Ostatní strany a seskupení neobdržely v Cepu žádný hlas.

Jakou máme mládež?
V letošním roce byl rovněž uskutečněn celostátní sociologický výzkum
vypovídající o tom, jaká je česká mládež. Podle jeho výsledků je možno
naši mládež považovat za individualistickou, až egoisticky
orientovanou. Naši mladí lidé upřednostňují kariéru, finanční
příjem a majetek před hodnotami sociální solidarity, občanské
angažovanosti a starosti o životní prostředí.
Zajímavé je, že se zhoršuje postoj naší mladé generace k Němcům, což
zpochybňuje představu o tom, že tyto antipatie jsou záležitostí pouze
těch starších, pamatujících válku. Většina české mládeže nemá zájem o
politiku, stejně jako o církve. Je nábožensky neutrální a soustřeďuje
se na svou osobní kariéru. Dnešní mladí lidé se začínají rychle
stratifikovat od sociálně slabých až po majetkovou elitu.
Výzkum proběhl mezi mladými lidmi ve věku od 15 do 29 let.

Významný rok
Rok 2004 byl pro naši obec velice významný. Na cepskou pouť, která
připadla na poslední červnovou sobotu 26. června, se stala událost, která
svým významem předčila všechny dosavadní. Cep oslavil šestisté výročí
od založení obce. A potom, na začátku října, navštívili zástupci obce
Poslaneckou sněmovnu za účelem převzetí návrhu znaku a praporu obce.
Rok však začal v obci prozaicky a tradičně. Oslavou, která vždy přinese
do celé obce nefalšované bujaré veselí.
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Vydařený masopust
V obci se konala již tradiční oslava konce Masopustu. Organizaci si vzali
na starost opět členové Sportklubu, kteří si pozvali kapelu „Flamendři“
Františka Jezvíka z Branné. Masopustní průvod, ve kterém bylo tentokrát
velké množství kvalitních masek, navštívil všechna stavení a večer se
konala v Cepské hospodě masopustní zábava.

Snímek z jedné z tradičních zastávek masopustního průvodu
u Dvořáků v čp. 1
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Maškary u Michala Svobody

Co předcházelo oslavám
Pochopitelně, že především příprava na přivítání slavného výročí. V
měsíci březnu byla podepsána smlouva s kapelou Budvarka, jejíž
vystoupení přišlo obec na 32 000 Kč. Zastupitelstvo rovněž rozhodlo
objednat 250 kusů skleniček s emblémem obce, jako upomínku na slavné
výročí. Skleničky vyrobili žáci učiliště chlumských skláren a jedna přijde
na částku kolem 80 Kč.
Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o zadání zpracování návrhu znaku
obce a schválilo žádost firmy Hanson na zvýšení těžby písku a rozšíření
prostoru pískovny Cep II.
Setkání s občany. Další setkání představitelů obce s občany se
uskutečnilo na konci měsíce března. Starosta ing. Jan Vobejda na něm
informoval přítomné o činnosti obecního zastupitelstva a jeho komisí v
minulém roce. Informoval o územním plánu obce a hovořil o všem, co se
podařilo v roce 2003 udělat. Například dětské hřiště, plot u parku, oprava
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interiéru kostela, oprava cesty „Za humny“, zprovoznění obecní
knihovny atd. Při té příležitosti poděkoval Františku Hešíkovi za vedení
knihovny a napsání knihy o historii Cepu a jeho okolí, kterou obec vydá
u příležitosti oslav 600. výročí založení obce.
Nezaměstnaní opět pro obec. Od 1. dubna opět pracovala na úpravě
obce paní Julie Vidiečanová a jedna další síla, která byla po třech
měsících obměňována. Dělo se tak na základě dohody s Úřadem práce
okresu Jindřichův Hradec o veřejně prospěšných pracích
nezaměstnaných.
Počítač do knihovny. Naší obci byl ministerstvem bezplatně na pět let
propůjčen počítač pro potřeby místní knihovny. V knihovně tak byla
okamžitě zavedena služba pro občany, bezplatné užívání internetu v době
úředních hodin knihovny.
Obec bude mít svůj znak. Na konci dubna se zastupitelé mimořádně
sešli k projednání jediného bodu, a to k odsouhlasení návrhu znaku obce.
Představitelé obce se jednomyslně shodli na návrhu erbu s orlem.
Třídění odpadu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že i u nás se bude třídit
komunální odpad. Podle přijatých pravidel bude tříděn na pevný odpad,
papír, sklo, kovy a plasty. Jak již bylo zmíněno dříve, podílí se naše obec
na financování společné skládky ve Stráži nad Nežárkou. Nyní opět
přispěje částkou 301 Kč za jednoho obyvatele obce, na výstavbu třetí
etapy této skládky.
Oprava školy. Šlo především o nejnutnější zajištění budovy proti
povětrnostním vlivům. Obecní úřad evidoval dvě nabídky. První byla od
firmy Jokl, která požadovala za odvedené práce částku 115 500 korun.
Druhá pak od firmy Gregor, která rozpočet na opravu stanovila na částku
89 650 korun. Zastupitelé dali jednomyslně přednost firmě Gregor.
Cesta k myslivně bude obnovena. Povede v místech bývalé obecní
cesty, která byla dříve zrušena.
Další opravy. Bude vybílena škola, zhotovena závora v místě přístupu
k rybníku „Nový“, obnoveny nápisy na pomníku padlých v obou
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světových válkách a zajištěna účast zahradního architekta při řešení
parkové úpravy prostoru mezi silnicí a čp. 75 (Leštinovi).
Nová účetní OÚ. Zastupitelé jednohlasně schválili nástup nové účetní,
paní Jaroslavy Chrtové.

Přípravy na velký den

František Jezvík st., Jiří Hamerník a Rostislav Hart instalují sochu
„Praotce Cepáka”na poloostrově v návesním rybníku „Velký“
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Již od počátku roku byla veškerá pozornost zastupitelů a mnoha
dalších občanů soustředěna na přípravu oslav šestistého výročí
založení obce.
Podstatných změn se dočkala „Cepská hospoda“, která je majetkem
obce a v pronájmu ji má paní Marta Pilsová z Benátek. Po loňských
úpravách sociálního zařízení, přišel letos na řadu sál. V něm byla
opravena podlaha a také v přísálí došlo k podstatné změně. Bylo
vybudováno nové pódium a čelní stěna byla obložena dřevem. Nové
dlažby se dočkala také chodba a obnovena byla fasáda.
Pracovalo se i na budově obecního úřadu. Tam dostala střecha novou
krytinu, byla vyměněna okna a také zde „září“ nová fasáda.
Úpravy zdejšího parku u kostela běží již od loňského roku. Dočkal se,
stejně jako ten před bývalou hospodou „U Zemanů“, tolik potřebné
prořezávky a zmlazení některých cennějších dřevin. Centrální park byl
nově oplocen, ze strany proti kostelu plotem z betonových tvarovek a
dřeva. Upravena byla také cestička k pomníku padlých.
V tomto roce došlo k naplnění snu cepského stavitele rybníků a
poloostrůvku na návsi, Josefa Hamerníka, který v roce 1887 měl
v úmyslu postavit na poloostrůvku ještě sochu sv. Jana Nepomuckého.
Co se, zřejmě pro nedostatek peněz, nepodařilo jemu, o to se postaral
jeho prapravnuk, který o úmyslech svého předka ovšem nevěděl.
Jiří Hamerník zhotovil ze dřeva, které mu dodal dřevorubec Jiří Pils
sochu, kterou nazval „Praotec Cepák“. Spolu s Františkem Jezvíkem a
Rostislavem Hartem ji pak usadili na zmíněném poloostrůvku.
Zastupitel a hasič Pavel Březina se zase ujal historické cepské
stříkačky. Jeho šikovné ruce ji přivedly do téměř původního stavu.
Stříkačka byla pak vystavena při oslavách na cepské návsi před
„Cepskou hospodou“.
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Oslava, která vyšla na 100%
Den „D“ konečně přišel. Dechová hudba „Flamendři“ budila cepské
občany do prosluněného rána. Svatý Petr Cepu přál a tak celý slavný den
provázelo počasí jako vymalované. Již od odpoledních hodin ti
návštěvníci, kteří se jako diváci nezúčastnili tradičního nohejbalového
memoriálu Stanislava Bečky, posedávali po mši konané v kostele sv.
Jana Křtitele před hospodou u orosených půllitrů.

Cepská náves se začala plnit už po bohoslužbě
Organizátoři očekávali velkou návštěvu, a proto si prozíravě vypůjčili
stoly a lavice od sousedů z Branné a Mladošovic. O tom, že se nemýlili,
se přesvědčili v zápětí po skončení bohoslužby.
Stoly venku přivítali především rodáci, kteří do Cepu přijeli v dosud
nevídaném počtu. Mnozí z nich se zde spolu setkali po dlouhých
desítkách let, a proto nepřekvapilo, že mnohá setkání byla srdečná,
někdy téměř dojemná. Přijely i celé velké rodiny. Například rodina
Burdů, Dvořáků, Klufů a další.
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K dobré pohodě přispěli i dva opečení divočáci a výtečné pivo. V
„Cepské hospodě“ se čepoval Budvar, v mobilním zařízení u hřiště zase
konkurenční třeboňský Regent.

Nejen rodáků, ale také současné mládí byla plná obec

Samotná oslava byla zahájena v 13.00 hodin průvodem k pomníku
padlých. V průvodu se vyjímaly především slušivé uniformy cepských
hasičů, myslivců a dresy zdejších sportovců, členů Sportklubu Cep. Po
položení věnců a kytic se slavnostní průvod v doprovodu hudby odebral
před kostel sv. Jana Křtitele, kde starosta obce, ing. Jan Vobejda
pronesl projev, ve kterém přivítal všechny přítomné. Vzpomněl historie
obce existující už 600 let, zhodnotil její minulá úspěšná období a
poděkoval všem, kteří se o ně zasloužili.

104

Pak na věži kostela odbila čtrnáctá hodina a v místní knihovně byla
zahájena vernisáž výstavy fotografií Františka Hešíka „Cep a okolí“ a
také pokřtěna kniha stejného autora o historii Cepu, nazvaná
„Slunce vychází nad Petrovci“. Výstavu zahájil a knihu pokřtil Hynek
Klimek, úspěšný jihočeský spisovatel a redaktor deníku „Blesk“. Zájem
o výstavu i knihu byl nečekaný. Svědčí o tom skutečnost, že autor při
autogramiádě podepsal více než 200 prodaných výtisků.

Na oslavách hrála také populární Budvarka

Z knihovny návštěvníci odcházeli do sálu „Cepské hospody“, který
doslova praskal ve švech. Tak veliký byl zájem o vystoupení jihočeských
heligonkářů, mezi kterými slavil úspěch především vynikající
muzikant, cepský rodák František Hadač.
Po tomto vystoupení už čekali všichni přítomní na večerní koncert známé
budějovické dechové hudby, Budvarky. Když se rozezněly první tóny, a
prostranství před hospodou se začalo plnit prvními tančícími, měli
organizátoři vyhráno.
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Všemi chválené, velmi úspěšné oslavy 600 let od založení obce
skončily s poslední skladbou, kterou Budvarka zahrála v sále
„Cepské hospody“ po čtvrté hodině ranní.

Co následovalo po oslavách
Obec je bez obchodu. Na konci srpna oznámila paní Hana Zemanová
obecnímu zastupitelstvu svůj úmysl, ukončit provoz zdejšího jediného
obchodu. Zastupitelstvo situaci řešilo tak, že po dobu, než se podaří opět
zajistit trvalý provoz obchodu, bude zabezpečovat prodej nejnutnějších
potravin paní Julie Vidiečanová v hospodě.
Budeme mít čističku. Také naše obec bude mít čističku odpadních vod.
Zastupitelé se rozhodli pro rákosovou čističku. Aby se seznámili s jejím
fungováním, navštíví obdobné zařízení, které provozuje nedaleká obec
Libín.
Zástupci obce v parlamentu. Starosta ing. Jan Vobejda a místostarostka
Jana Pajchlová převzali 6. října v Poslanecké sněmovně schválený návrh
erbu a praporu obce. Podle tohoto návrhu budou oba artefakty vyrobeny
a poprvé veřejnosti představeny v roce 2005 u příležitosti oslav stoleté
existence zdejšího SDH.
Naděje na otevření obchodu. Na konci října se začala rýsovat možnost
obnovení provozu v místním obchodě se smíšeným zbožím. Ten má být
zřízen v budově bývalé školy, kde by k tomuto účelu bylo adaptováno
pravé přízemní křídlo objektu. Zájem o jeho provozování projevila paní
Margita Vantuchová. Obec obstará dokumentaci potřebnou ke zřízení
obchodu, zaplatí elektřinu a nájemné. Rovněž poskytne paní Vantuchové
půjčku 40 000 Kč na nákup zboží.
Obec nepatří mezi nejchudší. Ke konci každého roku se všude
bilancuje a nejinak je tomu také v Cepu. Na posledním letošním zasedání
zastupitelstva seznámil starosta přítomné s finanční situací. Na účtu u
Komerční banky v Třeboni má obec částku 1 234 000 Kč a na
termínovaném vkladu 432 000 Kč.
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Obecní poplatky. Zastupitelstvo rozhodlo, že vodné, stočné a poplatky
ze psů zůstanou pro rok 2005 beze změny. Poplatky za likvidaci
komunálního odpadu ovšem budou vyšší. Náklady na tuto činnost jsou
závislé na cenách, které účtují Technické služby Třeboň. Proto pro rok
2005 budou ceny následující:
Kupony na popelnice: místní občané
chalupáři a podnikatelé

25 Kč (dříve 20 Kč)
35 Kč (dříve 30 Kč)

Přijedou Božejáci. Oslava stého výročí založení cepského hasičského
sboru se uskuteční v příštím roce, konkrétně 13. srpna. Na večerní
taneční zábavě budou hrát velmi populární „Božejáci“.
Zimní údržba a exkurze. Údržbou obecních cest v zimě byl opět
pověřen pan Michal Svoboda. Používal traktor patřící Rybářství Třeboň.
Obec hradila pohonné hmoty a mzdu pracovníka. Exkurze na čističku
odpadních vod do Libína se uskuteční na jaře roku 2005. V tomto období
navštíví zastupitelstvo také restauraci „Šupina“ v Třeboni, kam bylo
pozváno.

Jaké bylo počasí
Rok začal typicky zimním počasím. První polovina ledna byla mrazivá a
bohatá na sníh. V polovině měsíce se mírně oteplilo, ale závěr ledna byl
opět mrazivý.
Od začátku února se počasí rychle změnilo. Přišla obleva a teplota
vystoupila až k +15˚C. Ochlazení s bouřkou a vichřicí přišlo 8. února.
Četné srážky byly střídavě sněhové a dešťové. Silněji začalo sněžit až ke
konci měsíce, když 24. února napadlo 20 cm sněhu.
Sníh se udržel v celé první půli března. V jeho polovině však nastala
prudká změna a teploty přes den vystoupily až ke +20˚C. Za další týden
přišla opět změna a teploty se pohybovaly ve dne okolo 0˚C. pak ale
překvapivě napadlo cca 30 cm sněhu, což způsobilo nepříjemnou
sněhovou kalamitu.
Velikonoce provázelo chladné počasí, stejně jako celý duben a květen,
který byl ale ještě navíc dost deštivý.
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Také začátek června připomínal spíš apríl. První dny nepřetržitě pršelo a
teplota se pohybovala jen okolo +15˚C.
Výrazněji se oteplilo až v červenci, kdy teploty konečně dosáhly letních
25˚C. V tomto měsíci také občas zapršelo.
Opravdu letní počasí přinesl až srpen, který byl suchý a horký. Téměř
celý měsíc panovaly teploty nad +30˚C.
Teplé a suché bylo také září. Vlhké a chladné počasí přinesla teprve
druhá polovina října. V jeho druhé dekádě se už objevily první přízemní
mrazíky.
Opět teplá byla první půle listopadu. Objevily se ale časté ranní mlhy.
Ochladilo se na konci druhé dekády a 20. listopadu napadlo 20 cm
těžkého a mokrého sněhu. Sněžení doprovázela vichřice a bouře. Opět
nastala dopravní kalamita.
Sníh po několika dnech roztál a až do konce prosince už žádný
nenapadl. Také teploty byly vesměs nad 0˚C a Vánoce byly na blátě.
Rok 2004 jako celek byl teplotně i srážkově mírně nadprůměrný, oproti
mimořádně suchému roku 2003 byl výrazně vlhčí. V žádném ohledu v
něm nebylo dosaženo extrémních hodnot týkajících se počasí.
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ROK

2005
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Máme novou vládu
V únoru letošního roku vyvrcholila již několik měsíců trvající vládní
krize. Politici se za přispění sdělovacích prostředků hádali o vše, o co je
možno vést spor. Napadání jedněch druhými postrádalo jakoukoli
politickou kulturu a bohužel, i slušnost. Je smutné, že se takto musí
kronikář vyjadřovat, ale skutečnost byla taková a jinak už ji ani nelze
prezentovat. Lidé jsou zklamáni, stále více apatičtí k veřejným věcem a
tím pádem i k obecním záležitostem.
Ke změně došlo 25. dubna, kdy po demisi premiéra Stanislava Grose,
prezident Václav Klaus krátce po 17. hodině jmenoval 17 členů
většinové vlády sociálního demokrata Jiřího Paroubka , už
třetího premiéra za poslední tři roky.
V nové vládě usedlo 11 ministrů za ČSSD a po třech reprezentujících
KDU - ČSL a Unii svobody DEU.

Obecní rozpočet
Ať už se politici dohadují jakkoliv, obecní záležitosti musí fungovat.
Jednou z důležitých každoročních záležitostí je sestavení a schválení
obecního rozpočtu.
Letošní příjmy jsou plánovány ve výši 2 124 570 Kč a výdaje
3 448 200 Kč.
Skutečnost na konci roku byla pro obec daleko příznivější. Příjmy
dosáhly částky 2 415 497 Kč a výdaje oproti předpokladům pouze
2 926 139 Kč.
Nejvyšší položku v příjmové části byly již tradičně veškeré daně a
poplatky plynoucí do obecní pokladny. Spolu se získanou dotací ze
státního rozpočtu a dotací od kraje, jde o částku téměř 1 800 000 Kč.
Výdajovou část letošního rozpočtu ovlivnila oslava 100 let od založení
zdejšího Sboru dobrovolných hasičů. Výdaje na opravu hasičské
zbrojnice, vybudování sušáku na hadice, pořízení montérek pro soutěžící
hasiče a některé další drobné výdaje, přišly obec na téměř 540 000 Kč.
Sportklub Cep dostal příspěvek 29 000 Kč. Vybavení knihovny novými
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regály a dalšími drobnostmi přišlo na více než 65 000 Kč. V kolonce
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň byla v letošním rozpočtu na straně
výdajů částka téměř 390 000 Kč.
Ke dni 31. května měla obec na účtu u Komerční banky v Třeboni
částku 743 305 Kč.

Oslava stoleté existence dobrovolných
hasičů v Cepu
V dávné historii byla cepská stavení, podobně jako obydlí v ostatních
vesnicích, převážně ze dřeva a kamení. Dokonce i dýmníky nad
otevřenými ohništi byly stlučeny z prken. Připočteme li k tomu, že
střechy kryly došky, je nabíledni, že nebezpečí ohně bylo mimořádně
vysoké. To, že mnohá stavení do základů vyhořela, je třeba ale také
přičíst tomu, že v té době neexistovalo žádné, alespoň trochu
organizované seskupení, které by se zabývalo lokalizací požárů.
Z těch nejvíce ničivých ohňů, které naši obec postihly, je možno
jmenovat požár v roce 1824, při kterém vyhořela celá Velká strana, a
další velký požár o 17 let později, kdy vyhořela zase Malá strana.
Jednalo se o stavení rodin Bečků, Roubíků a Malovců. Při tomto požáru
shořela také stará škola (stavení Černých).
Všechny tyto skutečnosti měly pochopitelně největší vliv na rozhodnutí,
ustavit v Cepu organizaci dobrovolných hasičů. Stalo se tak 15. října
roku 1905. Hlavním iniciátorem založení hasičského sboru byl učitel
Vojtěch Vaněk. Zásluhu o vznik sboru má i tehdejší obecní
zastupitelstvo. Všichni zastupitelé se totiž stali jeho členy.
Ke cti cepských dobrovolných hasičů v jejich stoleté historii je třeba
přičíst, že mimo svého hlavního poslání, bojovat s nebezpečným živlem,
se stali v obci rovněž organizací s nemalým kulturně společenským
významem.
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Od roku 1909, kdy uspořádali svůj první ples, se občané Cepu scházeli
na hasičských plesech každoročně až do válečného roku 1941.
Po skončení druhé světové války tuto tradici obnovili, navíc pořádali i
další akce, jako masopustní, pouťové a posvícenské zábavy a dokonce
hráli ochotnické divadlo.
Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se počet cepských hasičů
pohyboval okolo čísla 30. Nejvyšší byl těsně před německou okupací.
Tehdy hasičskou uniformu nosilo 36 členů. Naopak, necelý jeden rok
před slavným stoletým výročím, měl cepský hasičský sbor pouze devět
členů.

Cepští hasiči v roce 2005

Před oslavou
Přípravy na oslavu stoletého výročí založení sboru naše hasiče silně
zaktivizovaly. Mimo aktivit, o kterých byla již zmínka v jiných
kapitolách, se cepští hasiči rozhodli rozšířit své řady. Nábor byl
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vyhlášen rozhlasem 16. dubna a zdejší sbor se rozrostl o celou desítku
nových mladých členů. Ti dali dohromady soutěžní hasičské družstvo a
začali se připravovat na premiérový závod, který se měl konat právě na
cepské oslavě.

Oslavy stoletého výročí založení hasičského sboru v Cepu
byly zahájeny průvodem k pomníku padlých.

Oslava se vydařila
Mnoho se událo v onen významný den 13. srpna. Po zahájení oslav
starostou cepských dobrovolných hasičů Janem Jezvíkem, se odebral
průvod k pomníku padlých, kde starosta hasičů spolu se starostou obce
Ing. Janem Vobejdou položili kytice.
Potom kapela Františka Jezvíka ukončila svůj koncert na prostranství
před „Cepskou hospodou“ a všechno se připravovalo k představení a
svěcení symbolů obce. Slavnostnímu aktu byli na tribuně přítomni
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poslanec Senátu ČR PhDr. Jiří Pospíšil a starosta Cepu ing. Jan
Vobejda.

Suchdolský duchovní, důstojný pán Nowak, světí symboly obce
Cepu, znak a prapor.

Zlatý hřeb oslav
Zlatým hřebem oslav byl nesporně velmi dobře obsazený závod
hasičských družstev mužů i žen v protipožárním útoku.
V takovémto rozsahu se uskutečnil v Cepu v novodobé historii
poprvé. Za veliké účasti diváků a to jak místních, tak i přespolních,
přijely na cepskou náves soutěžit mužské týmy z Branné, Majdaleny,
Chlumu, Hrdlořez, Staňkova, Kojákovic a Libořez. K nim se připojilo
družstvo cepského SDH.
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Ke všeobecnému překvapení zůstala palma vítězství doma, když
nejúspěšnější byli právě cepští mladí hasiči.

Starosta SDH Cep, Jan Jezvík, předává ceny vítěznému družstvu
mladých cepských hasičů

Na soutěži v Cepu se také poprvé představily ženy - hasičky.
Zúčastnila se ženská družstva z Branné, Majdaleny a Staňkova.
Favoritkami byla děvčata z Branné. Palmu vítězství si ale nakonec
odneslo ženské družstvo SDH Majdalena.

Božejáci se líbili
Skutečně zdařilá oslava byla zakončena taneční zábavou pod širým
nebem. Vyhrávala oblíbená dechovka „Božejáci“, která se opravdu
115

moc líbila a podle názorů účastníků zábavy zastínila dokonce i
vyhlášenou „Budvarku“. Ta v Cepu hrála v minulém roce na oslavách
šestistého výročí založení obce.

Obohacením soutěže družstev SDH v požárním útoku byla účast
družstev žen. Na snímku jsou v akci děvčata z Branné

Na oslavě si přišli na své i ti, kteří měli zájem o historickou hasičskou
techniku. Hasiči z Branné na návsi vystavovali krásnou, historickou
motorovou stříkačku. Domácí se ovšem nedali zahanbit a předvedli
ještě starší, právě stoletou ruční stříkačku, kterou dokonale
zrestauroval člen SDH a zastupitel Pavel Březina.
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Cepští hasiči při předvádění historické ruční stříkačky. Na snímku
vlevo je Pavel Březina, který se o její renovaci nejvíce zasloužil

Obecní kaleidoskop
Úkoly tohoto roku. Zastupitelé už na začátku roku odsouhlasili plán
úkolů pro rok 2005. Podle něj budou realizovány následující akce:
 za kostelem bude zřízeno parkoviště pro dvě auta OÚ
 zámkovou dlažbou bude vydlážděn chodník od silnice k nové
prodejně ve škole
 stejná dlažba bude položena před autobusovou čekárnou
 na hrázi rybníka „Král“ bude instalována přepusť
 před hasičskou zbrojnicí bude postavena dřevěná věž na sušení
proudnic
Obec nakupovala a vyplácela. Mimo znak a prapor obce, bude také
koupen smuteční prapor a státní vlajka ČR. V souvislosti s nařízením
vlády o odměnách za výkon funkce členům obecních zastupitelstev
117

bylo na návrh starosty odsouhlaseno zvýšení mzdy účetní paní
Jaroslavě Chrtové o 7%. Příspěvek obce na dopravní obslužnost
dosáhne částky 3 628 Kč. Odměnu 300 Kč měsíčně odsouhlasilo
zastupitelstvo panu Františku Chrtovi za týdenní kontroly vodoměru
v obecní vodárně.
Požární zbrojnice. Zcela novou, mnohem hezčí tvář, má místní
požární zbrojnice. Střecha byla pokryta novou krytinou, zdi oklepány a
nově nahozeny, vyměněna okna a dveře. Rekonstrukce požární
zbrojnice si vyžádala náklady ve výši 312 675 Kč.

Zrekonstruovaná požární zbrojnice
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Veřejná schůze. Konala se v polovině března v sále „Cepské
hospody“. Přišlo dvaadvacet občanů. Starosta obce seznámil s činností
zastupitelstva, které se schází jedenkrát za měsíc. Dále zhodnotil to, co
se podařilo v minulém období udělat. Šlo především o opravy
hospody, obecního úřadu, knihovny, restauraci pomníku padlých,
stavbu plotu u parku a obnovu jeho části, vybudování prodejny se
smíšeným zbožím v bývalé škole a opravu cesty do lesa „Blata“.
Nejvýznamnější akcí roku ovšem byly oslavy šestistého výročí
založení obce.
Štědré dotace. Obec velmi dobře uspěla ve věci přiznání dotací na
různá zlepšení. Například od Odboru regionálního rozvoje a evropské
integrace Jihočeského krajského úřadu obdržel Cep neinvestiční dotaci
na opravu požární nádrže ve výši 100 000 Kč. Na opravu hostince
přišla dotace 50 000 Kč a na opravu budovy OÚ 100 000 Kč.
Personální změny v obci. K 30. říjnu byla ukončena smlouva s paní
Martou Pilsovou, která měla v nájmu hospodu. Byl vyhlášen nový
konkurs na tento pronájem. Přihlásili se tři zájemci: Igor Paluška
z Třeboně, Luboš Bartáček z Majdaleny a Martina Vidiečanová
z Cepu. Zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo pronajmutí hospody
Martině Vidiečanové. Na veřejně prospěšné práce nastoupili noví
pracovníci. Milan Turek z Hrachovišť a Pavla Svobodová z Cepu. Ta
tento pracovní poměr ukončila k 13. květnu. Místo ní nastoupil Petr
Růžička. Ten odešel po dvou měsících, když si našel jiné zaměstnání.
Na mateřskou dovolenou odešla v listopadu účetní obecního úřadu
paní Jaroslava Chrtová. Na její místo byla na dobu určitou přijata paní
Julie Kroutlová.
Obchod a škola. Ve škole byla dokončena rekonstrukce pravého
přízemního křídla, kde je nyní obchod smíšeným zbožím. Kolaudace
této části přestavby bývalé školy proběhla 27. září. O využití zbytku
budovy bývalé školy není zatím rozhodnuto. O pronájem těchto
prostor nově projevila zájem třeboňská pečovatelská služba, která by
zde chtěla vybudovat sanatorium pro postižené občany. Předpokladem
ovšem je, aby zájemci byla přidělena příslušná dotace.
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Poslední letošní zasedání zastupitelů. Na tomto zasedání zastupitelé
rozhodli o koupi pozemkům za 400 000 Kč do vlastnictví obce.
Územní plán obce Cep byl od poloviny prosince k nahlédnutí
v kanceláři OÚ. Schválen bude na příštím zasedání zastupitelstva.
V příštím roce se bude pokračovat na opravě kostela (odvlhčení
provede firma Aquapol za cca 95 000 Kč). Údržbu obecních cest
v zimě bude i v dalším období zajišťovat Michal Svoboda. Od 1. ledna
roku 2006 bude mít obec své internetové stránky.

Jaké bylo počasí
Leden byl poměrně teplý, srážkově normální. Až do 20. ledna
převládalo západní, teplé oceánské proudění. Sníh nebyl a nepadal ani
na horách. Teprve ve třetí dekádě nastalo ochlazení a začalo sněžit i
v nižších polohách.
Takové počasí trvalo i po celý únor, s výjimkou přechodné oblevy ve
dnech 10. – 13. února.
Zimní charakter počasí se sněhovou pokrývkou a silnými mrazy
vydržel až do poloviny března. Jeho druhá půle byla naopak velmi
teplá, sníh rychle tál a ubývalo ho i na horách. Tím prakticky zima
skončila.
Dubnové počasí bylo charakteristické pro tento měsíc a teplotně i
srážkově průměrný byl také květen. V něm přišly ve dnech 10. – 13.
poslední přízemní mrazy. V jeho poslední dekádě už přišlo pravé letní,
suché a horké počasí s teplotami nad +30˚C.
Letní měsíce červen, červenec a srpen byly opravdu letní. Ochlazení
se srážkami přišlo ve dnech 4. – 11. července, 15 – 17. a 20 – 23.
srpna. V tomto posledním období způsobil déšť i rozvodnění některých
menších toků. Závěr srpna byl opět teplý a suchý.
Září bylo normálně teplým a srážkově průměrným měsícem, silnější
deště přišly až v jeho závěru.
Měsíc říjen byl velmi suchý a teplý a při převládajícím jihovýchodním
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proudění trvalo překrásné babí léto až téměř do jeho konce.
Teplá a celkem suchá byla i první polovina listopadu. Až v jeho třetí
dekádě nastoupila zima, sněžilo, vytvořila se souvislá sněhová
pokrývka a mírně mrzlo.
Sněžilo i v prosinci. Koncem tohoto měsíce sněžení i mrazy ještě
zesílily.
Celkově byl rok
nadprůměrný.

2005

teplotně

mírně

a

srážkově

silně
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2006
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Opět volební rok
Doslova rokem voleb lze nazvat ten letošní. Nejprve jsme šli k urnám
na samém začátku června, abychom volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky rozhodli o budoucí vládě. Na konci října
jsme pak do Senátu Parlamentu ČR a zároveň proběhly i komunální
volby do obecního zastupitelstva.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Tyto volby se konaly ve dnech 2. a 3. června. Po celorepublikovém
vyhodnocení voleb byly vyhlášeny tyto výsledky:
ODS
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
Strana zelených (poprvé parlamentní stranou)

35,38% hlasů
32,32% hlasů.
12,81% hlasů
7,22% hlasů
6,29% hlasů

Volby skončily patem. Levice má ve Sněmovně 100 mandátů, ODS,
KDU-ČSL a Strana zelených dohromady také 100 mandátů.
Podle všech předpokladů následně vznikla koalice, která sestaví
novou vládu. Předsedové ODS, KDU-ČSL a Strany zelených se
dohodli na počtu členů jednotlivých stran v nové vládě. ODS, která
volby vyhrála, obsadí devět ministerstev, zelení a lidovci budou
mít ve vládě po třech ministrech.
V Cepu ze 156 registrovaných voličů přišlo k volbám 90. To
představuje volební účast 57,69%. Jeden hlas byl neplatný. Z 26
kandidujících stran a hnutí dostalo hlasy našich voličů pouze sedm:
ODS
ČSSD
KSČM
Strana zelených
KDU – ČSL
SNK Evropští demokraté
Národní strana a Strana zdravého rozumu

39 hlasů
27 hlasů
11 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
po 1 hlase
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Volby do senátu Parlamentu ČR
První kolo se konalo 20. a 21. října. Ze 152 registrovaných voličů,
přišlo v Cepu volit 55. To představuje volební účast 38,82%. Tři
odevzdané hlasy byly neplatné.
Z osmi kandidátů MUDr. Lumír Mraček (SNK ED), ing. Miroslav
Hule (SZ), JUDr. Miroslav Kříženecký („21"), Doc. RNDr.
Miroslav Tetter CSc (KDU - ČSL), Mgr. Eduard Zeman (ČSSD),
JUDr. Elvíra Tomášková (KONS), ing. Ivan Tekel (KSČM) a
PhDr. Jiří Pospíšil (ODS) postoupili do druhého kola Doc. RNDr.
Miroslav Tetter CSc a PhDr. Jiří Pospíšil.
Ve druhém kole, konaném 28. a 29. října společně s volbami do
zastupitelstva obce, jasně zvítězil PhDr. Jiří Pospíšil, který získal
v Cepu 32 hlasy. Jeho soupeř 8 hlasů.

Volby zastupitelstva obce
V Cepu byla podána opět jen jedna kandidátka a to úřadujícího
zastupitelstva. Ze 152 cepských registrovaných voličů přišlo k
volbám 60. Představuje to volební účast 39,47%, nejnižší v celém
Jindřichohradeckém okrese. Jeden odevzdaný hlas byl neplatný.
Staronové zastupitelstvo, vzhledem k tomu, že jiná kandidátka
neexistovala, bylo pochopitelně zvoleno. Jednotliví zastupitelé
získali tyto počty hlasů:
František Chrt
Jana Pajchlová
ing. Jan Vobejda
Jan Jezvík
Jaroslav Hadač
Miloslav Kanděra
Pavel Březina

55 hlasů
55 hlasů
55 hlasů
54 hlasy
54 hlasy
54 hlasy
53 hlasy
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První cepskou veřejnou zabíjačku připravil rybář Michal
Svoboda (na snímku uprostřed se starostou obce ing. Janem Vobejdou).
První zprava je nové zvolený senátor PhDr. Jiří Pospíšil.

Na vepřové hody přijel i nový senátor
Uspořádat zabíjačku pro občany ve vesnici týden po komunálních
volbách se může zdát nepochopitelné. Volební guláše se přece rozdávají
vždy před volbami, aby si dárci zajistili co nejvíce hlasů. V tomto
případě ovšem volby a zabíjačka neměly nic společného. To kronikáři
potvrdil i cepský starosta ing. Jan Vobejda slovy: „ …tady ty vepřové
hody nemají s volbami žádnou souvislost. Zastupitelstvo se rozhodlo
tímto způsobem poděkovat lidem z obce a okolí za nevšední
reprezentaci, organizaci kulturního a společenského života a za
péči o jejich obydlí a soukromá prostranství“.
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To konkrétně znamená, že obec si například velmi cení úspěchu zdejších
nohejbalistů Sportklubu, kteří vyhráli krajský přebor a jsou nejlepší
v kraji.
Stejné tak oceňuje aktivitu hasičů, kteří získali do svých řad řadu
mladých lidí a pravidelně úspěšné obsazují hasičské soutěže. Obě
jmenované organizace se spolu s myslivci také podílejí na kulturně
společenském vyžití zdejších lidí a udržování tradic v obci.
Zabíjačková polévka, ovar, jitrnice, tlačenka, to všechno mohli pozvaní
ochutnat a ocenit tak řeznické a kuchařské umění Michala Svobody,
jinak profesionálního rybáře.
Cepské vepřové hody rovněž navštívil nové zvolený senátor PhDr. Jiří
Pospíšil, který se kronikáři svěřil: „Splnil jsem slib, který jsem cepským
občanům dal při minulé návštěvě této nádherné obce. Volební kampaň
byla hodně vyčerpávající, navštívil jsem prakticky všechny obce i s
osadami a tak příjemné posezení v Cepu se zdejšími lidmi je tou nejlepší
relaxací. Nejsem tady poprvé a rozhodné ani naposled." uzavřel senátor.

Obecní rozpočet
Letošní rozpočet dopadl pro obec velmi příznivě.
Plán předpokládal výdaje ve výši 3 675 700 Kč, skutečnost však byla
podstatné nižší a to pouze 2 222 497 Kč. Úspora obecních výdajů byla
1 453 203 Kč.
Příjmy, které namísto plánem předpokládaných 2 477 007 Kč nakonec
dosáhly částky 3 610 163 Kč rozhodně také stojí za zmínku. Plán byl
překročen o 1 133 156 Kč.
Obec tedy v roce 2006 hospodařila s přebytkem 2 586 359 Kč.
V příjmové části rozpočtu byly významnými položkami veškeré daně,
dotace na veřejně prospěšné práce (104 717 Kč) a dotace (100 000 Kč) z
akce Obnova venkova.
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Stav účtu obce Cep u Komerční banky v Třeboni k 31. prosinci 2006 byl
2 127 462 Kč. Termínovaný vklad u ČSOB v Třeboni vykazoval ke
stejnému datu částku 437 540 Kč.

Spoušť v lesích

Cesta ze Suchdola do Cepu po jarních polomech
Rozsáhlé polomy, kterých bylo nejvíce na Třeboňsku, postihly
podstatně i cepské polesí a zdejší obecní lesy. V polovině měsíce
března nebyly ještě škody v obecních lesích kompletně statisticky
vyčísleny, ale už bylo téměř jisté, že se bude jednat nejméně o 500 m³
dřeva. Poškozeny byly hlavně borové porosty.
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Organizací zpracování polomového dřeva byl pověřen ing. Jan
Vobejda, kterému zastupitelé odsouhlasili měsíční plat ve výši 3 000
Kč. Na zpracování polomového dřeva bylo ve výběrovém řízení
vybíráno z osmi harvestorů.
V polovině května byla již odvezena polovina polomového dřeva a bylo
za něj vyinkasováno více než 500 000 Kč. Zastupitelstvo obce navíc
rozhodlo o prodeji palivového dřeva občanům proti úhradě 300 Kč /m³.
Ti měli také možnost zadat si samovýrobu dřeva.
Do konce července bylo zpracováno 2 600 m³ dřeva, za které bylo
vyinkasováno spolu s tržbou za palivové dřevo 1 110 000 Kč.
Předpokládalo se, že následky polomů se budou zpracovávat až do konce
roku. Proto také zastupitelstvo prodloužilo dohodu o pracovní činnosti
ing. Vobejdovi do konce prosince.

Obecní kaleidoskop
Se školou stále nic nového. Využití budovy bývalé školy stále nemá
konkrétní podobu. Neustále sice platí poslední návrh, ale zatím zřejmě na
jeho realizaci nebyla získána dotace. O školu se zajímá i sdružení akční
skupiny Třeboňsko, ale i v tomto případě bude zřejmě rozhodující
získání finančních prostředků.
Sečeni trávy za volantem. Obec zaměstnala na veřejně prospěšné práce
od 1. dubna do 30. listopadu opět dva pracovníky. Jedná se znovu o paní
Julii Vidiečanovou a poprvé to byl pan Václav Pašek. Zastupitelstvo v
této souvislosti rozhodlo zakoupit na sečení trávy traktůrek od firmy
Mountfield.
Nejstarší občanka obce děkuje. Návštěva a předané dárky zástupců
vedení obce u nejstarší občanky Cepu nezůstaly bez odezvy.
Šestadevadesátiletá Alžběta Houšková poslala obecnímu zastupitelstvu
děkovný dopis.
Pískovna poroste do šířky. Dobývací prostor pískovny Cep II bude
rozšířen o 400 ha a bude sahat až pod Benátský potok. Odsouhlasilo to
obecní zastupitelstvo.
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Starosta hodnotil a vytyčil další úkoly. Na letošní první veřejné schůzi
s občany zhodnotil starosta ing. Jan Vobejda minulé období a informoval
o akcích, které jsou plánovány na tento rok.
Zcela nový kabát dostane místní kostel, kde bude zhotovena nová fasáda
a také instalováno zařízení na odstranění vlhkosti. Obnovu fasády zahájí
firma Dvořák v červenci. Je přislíbena dotace od KÚ ve výši 100 000 Kč.
Na hostinském dvoře má být postavena pergola a v budově obecního
úřadu zrekonstruováno sociální zařízení. Ze školního přístavku bude
zhotovena garáž pro multikáru a traktůrek na sečení trávy.
Informace pro turisty. Na schůzi akční skupiny Třeboňsko bylo
rozhodnuto o instalaci informačních tabulí na cyklistických trasách.
Jedna taková tabule byla instalována i v Cepu na návsi, na rohu u
nohejbalového hřiště. Výroba tabule a její instalace byla ze dvou třetin
dotována.
Pro lepší příjem signálu. Na rohu lesa Kamenice, u cesty k rybníku
„Podřezaný“ byla zahájena stavba přenosové věže pro mobilní telefony
firmy Eurotel.
Bude se Cep rozrůstat? To záleží na tom, jak se podaří připravit první
staveniště „V chalupách“ podle schváleného územního plánu. Podle
informace obecního úřadu bude zadáno zpracování projektu pro budoucí
staveniště rodinných domků s inženýrskými sítěmi a rovněž bude
požádáno o vydání stavebních povolení. Podmínkou však je úspěšný
výkup pozemků.
Aktivní hasiči. Zdejší hasičský sbor, který v roce 2005 zrekonstruoval
svou požární zbrojnici, se přihlásil o přiznání grantu na tento účel a
uspěl. Obdržel částku 28 003 korun.

Další události obrazem
Lesní cesty v okolí Cepu značně utrpěly těžkou mechanizací při
likvidování letošní kalamity století. V měsíci listopadu dostaly zcela
novou tvář a byly přivedeny opět do velmi dobrého stavu. Postarali se o
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to pracovníci firmy JIPAMA.

Na snímku jsou Jan Jezvík a Pavel Márovec z firmy JIPAMA

Po ukončení podzimních výlovů se u nás konal ještě jeden netradiční
výlov.
Jiří Márovec, spolumajitel firmy JIPAMA, si od naší obce pronajal
rybník Boreček, který se svou firmou vzorně upravil. Tady také
uspořádal první slavnostní výlov.
Na hrázi nechybělo bohaté občerstvení a v lovišti tradiční pasování na
rybáře, které na konci listopadu už hodné studilo. Přesto při výlovu
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panovala dobrá nálada a veselí pokračovalo až dlouho do noci. Každý
kdo přišel, si domů odnesl pěkného kapříka.

„Fišmajstr“ Michal Svoboda (v zeleném kloboučku) měl celou akci
na povel
Veselý konec roku již tradičně připravili cepští myslivci uspořádáním
„Poslední leče", zakončené velmi vydařenou taneční zábavou.
Tato akce každoročně zcela zaplní sál „Cepské hospody“, když největším
lákadlem je velmi bohatá tombola. Letos si první cenu odnesla učitelka,
paní Marcela Hadačová.
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Paní Marcela Hadačová přebírá svoji výhru z rukou myslivce
Václava Dvořáka st.

Jaké bylo počasí
První tři měsíce roku trvalo zimní počasí s častým sněžením a trvalou
sněhovou pokrývkou. Časté sněžení pokračovalo až do 20. března, pak
se výrazně oteplilo, nastalo rychlé tání a výsledkem byly povodně na
většině toků.
Další dva měsíce, duben a květen, byly teplotně i srážkově v mezích
normálu. Průběh počasí byl bez větších výkyvů, až v závěru měsíce
května nastalo výraznější ochlazení.
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Naproti tomu červen byl velmi teplý. První dekáda sice ještě
chladnější, pak ale přišlo teplé letní počasí s několika výraznými
bouřkami (na Táborsku kroupy a vichřice a na více místech přívalové
deště).
Mimořádně teplý byl červenec. Řadí se mezi tři nejteplejší měsíce v
historii (vedle července 1994 a srpna 2003). Většinou bylo sucho a
slunečno. Pokud přišly srážky, pak to bylo jen při bouřkách. Při jedné
z nich bylo u Vodňan pozorováno tornádo.
Naopak srpen příliš letní nebyl, projevil se jako chladný a vlhký
měsíc, v první dekádě doprovázený vydatnými dešti, které zapříčinily
místní povodně.
Velmi vydařený byl v tomto roce podzim. Září bylo měsícem velmi
teplým a mimořádně suchým a slunečným. Stejně tak říjen byl velmi
teplý a suchý a tak jsme si užili nádherné babí léto.
Teplotně silně nadprůměrné byly také zbývající dva měsíce roku, ve
kterých převládalo jihozápadní proudění. Bez sněhu zůstaly i horské
polohy prakticky až do konce roku.
Rok 2006 byl jako celek velmi teplý a mírně vlhký. Zima odešla až
koncem března. Léto bylo horké v červnu a červenci, chladno a
deštivo bylo v srpnu. Rekordně teplý a suchý byl podzim i začátek
nové zimy.

KONEC I. DÍLU
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