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Změna ve vedení obecní kroniky
Počínaje rokem 2007 došlo ke změně v osobě kronikáře obce Cep. Dosavadní
kronikář pan František Hešík z důvodu těžké nemoci ukončil tuto svou činnost
s koncem roku 2006.
Jako nového kronikáře vybrali zastupitelé obce pana PhDr. Vladimíra
Kocourka. Ten bude muset věnovat vedení kroniky opravdu mnoho času a úsilí,
protože jeho předchůdce nastavil velmi vysoký standard. Za to, jakou má obecní
kronika do konce roku 2006 formální i obsahovou úroveň, si pan Hešík
zasluhuje veliké uznání a vděk celé obce. Jeho následovník může před jeho prací
pouze uctivě smeknout.

Představení kronikáře
PhDr. Vladimír Kocourek se narodil 26. srpna 1940 v Kladně, jako syn
úředníka a literní učitelky. Povinnou školní docházku absolvoval v Chomutově a
Havlíčkově Brodě, kde také maturoval na Jedenáctileté střední škole v roce
1957. Nastoupil pak jako pomocný dělník u firmy Armabeton, n. p. Praha, kde
se vyučil zedníkem. Byl tu zaměstnán do roku 1963. Mezi tím absolvoval
prodlouženou vojenskou základní službu u jednotky zvláštního určení. V roce
1963 nastoupil do n. p. Kaučuk v Kralupech nad Vltavou. Postupně zde zastával
pracovní funkci provozního dělníka v nepřetržitém provozu, po absolutoriu
chemické průmyslovky v roce 1967 pak pozici směnového mistra, vedoucího
provozu a náměstka ředitele. Po dokončení studia andragogiky na FF UK
v Praze v roce 1989 byl zařazen jako vedoucí odboru vzdělávání a psychologie
práce v rámci personálního úseku. Ukončil mimořádné studium jednooborové
psychologie na FF UK v Praze (ukončeno 1992) a postgraduální šestisemestrové
studium psychologie práce a organizace tamtéž (ukončeno 1996). V roce 1999
nastoupil do MUS, a. s. v Mostě jako specialista pro personální práci –
psycholog. Od roku 2000 byl vedoucím oddělení psychologie práce a organizace
tamtéž. Odešel do důchodu v roce 2003. Rodinný domek v obci Cep koupili
manželé Kocourkovi v roce 1999 a od 1. 5. 2001 zde žijí trvale.
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Investiční akce v obci
V roce 2007 byla v obci Cep realizována několik akcí investičního charakteru.
Jejich cílem bylo nejen zkulturnění vzhledu obce, ale také zvýšení komfortu
občanské vybavenosti a vytvoření podmínek pro podporu turizmu. To by pak ve
svém důsledku znamenalo také posílení příjmů obecního rozpočtu. Jednalo se o
následující akce:

Dokončení oprav místního kostela.
Práce na kostele probíhaly na přelomu jara a léta. Jejich obsahem bylo nabarvení
fasády, zřízení drenáže okolo venkovních zdí a výměna okenních parapetů za
nové. Výsledkem je velmi hezký venkovský kostelík, který je dominantou
malebné, typicky jihočeské, návsi.
Náklady na tyto opravy, které obec hradila, včetně pronájmu lešení činily
v souhrnu 80 435,06 Kč. Realizace se ujaly firmy JIPAMA sídlící v sousední
obci Hrachoviště, Klempo – Paul ze Suchdola n/L a DISPER z Domanína. Je
nutno konstatovat, že odvedly dobrou práci. O tom svědčí následující obrázek.
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Příprava výstavby čisticí stanice odpadních vod.
Výstavba nové čističky byla diktována změnami předpisů týkajících se likvidace
odpadních vod. Pro obecní zastupitelstvo bylo proto splnění tohoto úkolu
prioritou. Důležitou okolností podporující takové rozhodnutí je i to, že se obec
se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Cílem výstavby je
zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod, především snížení objemu
chemicky spotřebovaného kyslíku a obsahu nerozpuštěných látek (sedimentů).
Studii proveditelnosti výstavby ČOV dodala firma EC CONSULTING, a. s.
z Prahy a obci fakturovala za tuto práci 99 000 Kč.
Potřebný stavební pozemek vyměřila firma Vaclík-Víta z Třeboně. Vyměření
stálo 25 775 Kč.
Po zaměření stavby provedla firma JIPAMA zemní práce spojené s přípravou
stavby. Na ně sice počítala obec s částkou 100 000 Kč ve svém rozpočtu, ale
v roce 2007 bylo fakturováno pouze 3 105,90 Kč.
Projektovou dokumentaci technologické části čističky zpracovala firma AQUA
PROJEKT z Českých Budějovic, konkrétně pánové Josef Voda a Jaroslav
Rybák. Obci bylo touto firmou fakturováno celkem 195 950 Kč.
Projekt elektroinstalace ČOV zpracovaný Ing. Stanislavem Anderlem
z Českých Budějovic stál obec 8 500 Kč.
RNDr. Karvánek z Písku provedl inženýrsko-geologický průzkum za který
bylo zaplaceno 17 850 Kč.
Firma Melnyk Miroslava z Českých Budějovic zpracovala kompletní
rozpočtovou dokumentaci pro výstavbu ČOV a obci účtovala 35 000 Kč.
Celkové náklady této etapy výstavby čističky odpadních vod představovaly
částku 405 730, 90 Kč.

Převzetí objektu myslivny
Obec získala bezúplatným převodem objekt myslivny, včetně příslušného
pozemku a dosavadního vnitřního vybavení. Objekt byl dosud v majetku
Ministerstva obrany ČR a plnil funkci rekreačního ubytovacího zařízení
s možností použití kuchyně pro vlastní přípravu stravy.
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Smlouva o převodu byla podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran
13. listopadu 2007. Nemovitý majetek obce byl tímto aktem navýšen o
2 170 000 Kč.
Pro obec převzetí myslivny znamenalo také dodatečný výdaj na pořízení
doplňujícího vybavení. Jednalo se o dva nové elektrické sporáky, dvě lednice a
drobné příslušenství, jako nádobí, příbory apod. Celkově bylo na tento nákup
vynaloženo cca 100 000 Kč z obecního rozpočtu.
Mimo toho bylo nutno v objektu provést ještě vodoinstalatérské práce, které
zajistila firma VODAMONT z Dvorů nad Lužnicí za celkem 18 776 Kč.
Také potřebné zemní práce, jejichž dodavatelem byla firma JIPAMA
z Hrachovišť, stály obecní rozpočet 16 755,20 Kč.

Odbahnění rybníka
Na přelomu léta a podzimu bylo provedeno odbahnění rybníka „Návesní“,
situovaného v centru obce. Tuto zakázku realizovala firma JIPAMA se sídlem
v Hrachovištích. Obecnímu úřadu v Cepu byla za tuto práci fakturována částka
41 426,30 Kč.
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Údržba stok a kanalizace
Čištění stok a opravy kanalizace v obci provedla firma JIPAMA z Hrachovišť.
Náklady činily celkem 81 488,90 Kč.
Geodetické práce pro kanalizační síť zpracovala firma GEPP z Českých
Budějovic za 22 500 Kč.

Kultura a zábava
Masopust
Jako každoročně se podle prastaré tradice v sobotu 17. února konal masopustní
průvod masek s následující taneční zábavou. Již dopoledne procházel průvod
obcí a všichni zúčastnění si užili dostatek legrace a různých šprýmů, které
masky tropily. Vše doprovázela hudba, která už k obci léta patří a nese jméno
„Flamendři“. Protože průvod končil svou pouť až pozdě odpoledne a hudba
potom hrála od 20.00 hodin na tradiční taneční zábavě v místním hostinci, byl
celý den a noc pro všechny muzikanty opravdu náročnou zkouškou. Obstáli ale,
jako ostatně pokaždé, se ctí a leckomu se ani ve 3.00 hodiny v neděli ráno domů
ještě nechtělo.

7

Na přiložených obrázcích lze vidět některé masky, které si s velikou tvůrčí
invencí vyrobili sami účastníci průvodu.

Stavění máje a pálení čarodějnic
Také stavění máje a pálení čarodějnic má v obci dlouholetou tradici a koná se
vždy 30. dubna před místním hostincem. Stejně tomu bylo také v roce 2007.
Máj byla nejprve na zemi ozdobena věncem a barevnými fábory na vrcholovém
smrčku. Zdobení se účastnila celá řada dobrovolníků z řad obyvatel Cepu, žen,
dětí i mužů. Máj je vždy chloubou obce, a proto musí být hodně vysoká.
V letošním roce měřila celých 32 metrů.
Ozdobená máj byla vztyčena po 18.00 hodině panem Jiřím Márovcem, který
zapůjčil a také obsluhoval potřebnou techniku. Následovalo její zabezpečení
nejen proti pádu, ale také proti případnému podříznutí konkurenčním týmem
z některé sousední obce. I tato eventualita také patří k tradici. Postavení máje
přihlíželo mnoho diváků z řad obyvatel obce i přespolních. Řada z nich už
zůstala v hostinci až do začátku taneční zábavy.
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Na přiloženém snímku je máj připravená ke zdobení 30. dubna odpoledne.

Hranice k pálení čarodějnic byla již v předstihu připravena především díky
mladé generaci na bezpečném místě určeném obecním zastupitelstvem. Jednalo
se o travnatou část pozemku vedle rybníka na návsi. Zapálena byla cca ve 21
hodin a vzhledem k bohaté zásobě paliva, vydržela hořet téměř do nedělního
rána.
Požární bezpečnost měli na starost určení členové Sboru dobrovolných hasičů z
Cepu.
Po celou dobu taneční zábavy i pálení čarodějnic o tak zvané svatojánské noci
panovala dobrá nálada, veselí a všichni přítomní se velmi dobře bavili.
Následující snímek zachytil jednu z čarodějnic ještě před „exekucí“.
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Uctění památky občanů Cepu padlých v době I. a II. světové války
U příležitosti 62. výročí ukončení II. světové války se konal u pomníku padlých
pietní akt k uctění památky obětí obou světových válek z řad občanů Cepu. Za
obecní zastupitelstvo tuto akci organizovala místostarostka, paní Jana Pajchlová.
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Na přiložených snímcích je vedle celkového pohledu na zmíněný pomník
také detail se jmény těch občanů obce, kteří v době obou světových válek
položili své životy.

Dětský den
Dne 20. května se konal v Cepu Dětský den. Organizace se společně ujala
zastupitelstva obcí Cep a Hrachoviště a účastnily se děti z obou obcí se svými
rodiči. O dobrý průběh a zajímavý program se zasloužila především
moderátorka Inka Rybářová, která byla na tuto akci pozvána z Prahy.
Děti mimo zážitků z dětského představení, soutěží a občerstvení obdržely
dárkové balíčky obsahující sladkosti a ovoce a mohly se zúčastnit i dětské
discopárty.
Náklady na Dětský den činily cca 10 000 Kč a uhradila je zastupitelstva obou
pořádajících obcí částkami odpovídajícími počtu přítomných dětí z každé
z nich.
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Pouťová zábava
V sobotu 23. června byla v Cepu pouť a pouťová taneční zábava. K tanci a
poslechu opět hráli oblíbení „Flamendři“. Ti už od časného rána hráli v obci u
každého domu a zahájili tak den budíčkem, pro některé občany opravdu časným.

Obrázek zachycuje „Flamendry“ v akci ráno v 6.30 hodin u č. p. 97
Muzikanti obešli v sobotu dopoledne všechna popisná čísla v obci, všude zahráli
na přání „hospodáře“ nebo „hospodyně“ a pozvali na večerní taneční zábavu do
„Cepské hospody“, jak se hostinec oficiálně nazývá. Zábava se už tradičně
podařila a všichni, kteří na ni dorazili, se dlouho do rána dobře bavili, zazpívali
si od plic a dobře zatančili. Tak už se zase budeme těšit na příští rok.

Myslivečtí trubači
Dne 5. srpna měli lidé v Cepu a okolí možnost přijmout pozvání na veřejný
koncert mysliveckých trubačů. Účast z naší obce i okolí byla opravdu veliká.
Přítomní slyšeli hudbu, která se hraje na různých mysliveckých slavnostech a
akcích jako jsou hony, plesy, ale také bohoslužby, v interpretaci hudebníků
nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. Účast přijalo také „Lovecké
trio“ z Prahy, které má už více než čtvrtstoletou tradici. Pravidelně koncertuje
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jak v České republice, tak v zahraničí a vystupuje jako oficiální představitel
české lovecké hudby při návštěvách hlav států na zámku a v oboře
v Lánech.

Snímky zachycují trubače při vystoupení na návsi a v místním kostele.
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Poslední leč
Poslední leč, kterou pořádala cepská myslivecká organizace, se konala v
„Cepské hospodě“ 10. listopadu od 20.00 hodin. Hrála hudební skupina
„Crystal“ a zábava trvala opět až do nedělního rána 03.00 hodin. Tombola byla
velmi bohatá a nálada již tradičně výborná.

Vánoční besídka pro děti
V sobotu 15. prosince byla pro všechny děti z Cepu uspořádána vánoční
besídka. I v tomto případě byla přítomna a o úspěch akce se zasloužila
moderátorka Inka Rybářová. Pro děti byl připraven zajímavý program a
vánoční dárky v podobě balíčků ovoce a sladkých dobrot. Náklady uhradilo
obecní zastupitelstvo ze svého rozpočtu.

Zaměstnanci obce
V roce 2007 byli na veřejně prospěšné práce přijati dva pracovníci z řad
nezaměstnaných občanů Cepu. Byla to paní Julie Vidiečanová a pan Václav
Pašek. Pro obec pracovali od 1. dubna do 30. listopadu. Jejich zásluhou byla
obec stále čistě upravena a na své občany i všechny projíždějící, především pak
ty, kteří trávili v našem regionu v letních měsících svoji dovolenou, působila
svým prostředím velmi příjemně. O tom svědčí následující obrázek.
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Obecní úřad přijal také novou účetní, paní Jaroslavu Chrtovou, která
nastoupila z mateřské dovolené.

Některé výdaje občanů
V roce 2007 byla stanovena cena vody z obecního vodovodu na 15 Kč za metr
krychlový pro občany žijící v obci, pro podnikatele pak na 22 Kč za metr
krychlový. Stočné za rok činilo 100 Kč pro osobu trvale žijící v obci, za
rekreační objekt bylo nutno zaplatit 300 Kč. Roční nájemné za vodoměr (po
dobu 6 let) bylo stanoveno na 150 Kč.
Poplatky ze psů činily pro důchodce 40 Kč, pro ostatní obyvatele 60 Kč za
jednoho psa. Majitel dvou zvířat zaplatil 160 Kč za rok.
Poplatek za vyvezení jedné popelnice byl 30 Kč. Využití sběrného dvora
odpadů bylo pro obyvatele obce zdarma, chalupáři platili za tuto službu 300 Kč
ročně.
Cena palivového dřeva z obecního lesa, pokud si ho zájemci sami podle
dispozic obecního úřadu natěžili, byla stanovena na 30 Kč za plnometr.

Společenská kronika
Životní jubilea
Padesáté narozeniny oslavili:
Pan
Pan
Pan
Pan

Jaroslav Hadač
Pavel Hadač
Václav Komárek
Václav Zeman

č. p. 37
č. p. 29
č. p. 72
č. p. 81

Padesáté páté narozeniny oslavili:
Paní
Pan
Pan
Paní

Marie Březinová
Stanislav Inderholz
Ladislav Liška
Jana Pajchlová

č. p. 95
č. p. 33
č. p. 59
č. p. 3
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č. p. 74

Pan Milan Turek

Šedesáté narozeniny oslavili:
Pan Josef Hadač
č. p. 53
Paní Marta Roubíková
č. p. 14
Paní Věra Van Overmeire-Kaise č. p. 42

Šedesáté páté narozeniny oslavil:
Pan Jan Laštovka

č. p. 49

Sedmdesátiny slavily:
Paní Růžena Bečková
Paní Zdeňka Hadačová
Paní Marcela Melenová

č. p. 65
č. p. 30
č. p. 71

Sedmdesáté páté narozeniny oslavili:
Pan Jan Dvořák
Paní Ludmila Hadačová

č. p. 48
č. p. 79

Osmdesátiny oslavila:
Paní Marie Komárková

č. p. 24

V roce 2007 zemřeli:
Paní Alžběta Houšková
Pan Karel Paďourek
Pan Josef Pavelec

* 14. 2. 1910 † 11. 4. 2007
nejstarší občanka obce Cep
* 28. 6. 1932 † 22. 2. 2007
* 24. 2. 1926 † 24. 9. 2007
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Obecní rozpočet
Rozpočet obce na rok
v následujících objemech:
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje

2007 byl

schválen obecním zastupitelstvem
2 373 297, 00 Kč
3 345 029, 00 Kč

celkem
celkem

Obec tedy počítala s rozpočtovým schodkem

- 971 732, 00 Kč

V průběhu roku ale došlo ke změnám rozpočtu, které se projevily jak vyššími,
než původně plánovanými rozpočtovými příjmy, tak úsporou v oblasti
rozpočtových výdajů.
Hospodaření obce v roce 2007 proto charakterizoval následující výsledek:
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Rok byl uzavřen s rozpočtovým přebytkem

celkem 2 878 410, 79 Kč
celkem 2 436 747, 17 Kč
+ 441 663, 62 Kč

Vánoční ryby
Jako každoročně tak i letos obdrželi občané obce od OÚ vánočního kapra. Tímto
způsobem je v naturální podobě uhrazována část pronájmu obecních rybníků od
jejich uživatele - Rybářství Třeboň, a.s. Počet ryb vydaných do domácnosti je
určen počtem jejích členů (1-2 členové = 1 kapr, 3-4 členové = 2 kapři atd.)

Počasí v roce 2007
Rok byl podle meteorologů výrazně teplý, srovnávat se s ním může pouze rok
2000. Denní teplota dosáhla průměru 9,1˚C, což je cca o 1,6˚C více, než činí
dlouhodobý průměr. Srážkově byl rok 2007 jenom lehce nadprůměrný. Zima
byla nejteplejší za celou dobu historie přístrojového měření a to nejen zde, ale
v celé střední Evropě. Léto bylo mimořádně teplé a slunečné. Tropických dnů
bylo téměř pětkrát více, než činí průměr a také dní s bouřkami byl téměř
dvojnásobek. Srážkově byl rok 2007 mírně nadprůměrný. Srážek spadlo o 11%
více, než je průměr.
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Průběh počasí v roce svědčí o zvyšující se extremitě klimatu. V lednu
například dosahovaly denní teploty běžně až 15˚C. měsíc byl zakončen orkánem
„Kyril“, který se přehnal nad západem a středem Evropy. Rychlost větru dosáhla
v Krkonoších maxima 209 km za hodinu, v našem regionu byla tato rychlost
v nárazech v rozmezí 100 – 115 km za hodinu. Sníh napadl až v poslední dekádě
ledna.
Po prvních třech měsících roku, které byly srážkově nadprůměrné, následoval
mimořádně suchý duben, s pouze cca 10% množství obvyklých srážek.
Suchem byl postižen především jih Moravy, kde po celý měsíc nespadla ani
kapka. K tomu byl duben i velmi teplý. Už 13. dubna byl zaznamenán první
letní den s teplotou nad 25˚C. Čas, kdy svítilo slunce, byl přímo rekordním.
Představoval 180% dlouhodobého průměru.
V květnu a to už 14. přišel první tropický den s teplotou nad 30˚C. do konce
roku bylo takových dnů celkem 55. Srovnatelně teplý rok 2000 byl v tomto
směru překonán o 14 tropických dnů. V průměru se u nás vyskytuje pouze 12
tropických dnů ročně.
Po nejteplejší zimě v historii měření následovalo i nejteplejší jaro a
mimořádně teplé léto. V červenci dosáhla teplota i 38˚C a v období od 14. do
24. července stoupaly teploty každý den nad tropickou třicítku.
Srpen se vyznačoval především intenzivními srážkovými lijáky v letních
bouřkách. Největší příval roku zaznamenala Praha – Chodov, kde 19. srpna
napadlo 121,2 litru vody na metr čtvereční. Měsíc jako celek byl ale srážkově
podprůměrný.
Dnů s bouřkou se v průběhu roku vyskytlo 32. Jako dlouhodobý průměr se
uvádí 17 bouřkových dní.
Září, říjen a listopad byly teplotně mírně podprůměrné, prosinec byl o 0,1˚C
teplejší, než je jeho dlouhodobý průměr. Měsíc září co se srážek týče, se
překonával. Napršelo 225% dlouhodobého průměru. Září tak bylo
nejdeštivějším měsícem roku, kterým obvykle bývá červen.
Srážkově nadnormální byl listopad. Srážek spadlo o 50% více, než obvykle
v tomto měsíci. Již od 5. listopadu se vyskytovaly srážky smíšené, nebo
sněhové. Přesto nešlo o první sněžení v roce. To bylo zaznamenáno už 4. září na
Šumavě.
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Prosinec se vyznačoval stabilně inverzním počasím. V jeho druhé půlce vládla
zatažená obloha a mlhavé dny s teplotami pod bodem mrazu byly v polohách
pod 800 metrů nad mořem. Na horách převládalo slunečno s příjemnými
teplotami i několik stupňů nad nulou.

Na předchozích snímcích je zachycena zima v Cepu
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Ze starých letopisů
První zmínky o obci Cep
Z nejstarších letopisů a starých kronik je známo, že od řeky Dunaje až k hranici
mezi Čechami a Moravou a pak dále k severu se rozkládal asi 70 kilometrů
široký, prakticky neprůchodný močálovitý prales. Ten také pokrýval celé dnešní
Jindřichohradecko a východní část Třeboňska, téměř až k Českým Velenicím.
Ještě ve 13. století tuto oblast soudobí kronikáři označují názvem „locci deserti“,
tedy místa pustá, kam zabloudil snad jenom lovec za medvědy, vlky a bobry,
nebo včelař hledající roje divokých včel. Ty bylo možno nalézt především okolo
toku řeky Nežárky, kterou snad právě proto nazývali už první slovanští usedlíci
„Včelnicí“.
Neexistuje sice dostatek věrohodných písemných pramenů o osidlování
Třeboňska, ale řada historiků předpokládá, že prvními osídlenci byli s největší
pravděpodobností příslušníci slovanského kmene Doudlebů. Více zpráv se
zachovalo o Slovanech Vitorazských, o kterých jsou na Třeboňsku zmínky už v
roce 827.
Slovanský kmen Doudlebů založil svůj hrad v zátočině řeky Malše, nedaleko
dnešních Českých Budějovic. Široký a dlouhý kraj okolo pak nesl název
„doudlebská župa“. Okolo hradu Dúdleb vedlo několik zemských stezek, po
kterých jezdili kupci. Tudy byla také do Čech dovážena sůl. Stezek ovšem
využívali také nepřátelé, kteří se tudy snažili vniknout do země.
Jedna taková zemská stezka vedla od hradu Dúdleby přes Strážkovice, okolo
hradu Ledenice, přes vsi Lhotu, Vlachnovice, Kramolín, Lipnici, okolo Cepu
k nynějšímu Suchdolu a brodu přes řeku Lužnici. Odtud pak na tvrz Chlum a
směrem ke Stráži, která byla v té době zvána „Cikánka“. Zde se spojovala se
stezkou od zemských bran u hradu Landštejna.
Stará vladycká osada Cep, zmiňovaná již v roce 1366, byla stavěna v podobě
jakési podkovy, situované na místě ze severu obklopeném močály a rašeliništi,
na východě lesy s řekou Lužnicí, na jihu pak opět rozsáhlými a hustými lesy,
táhnoucími se až k Novohradským horám. Název Cep pochází pravděpodobně
od slova „cíp“, který připomínalo právě místo, kde vznikla. V této době již
existovala blízko osady Cep také tvrz. Stála na vejčitém pahorku severně od
nynějších rybníků Starý a Nový, vzdálena od Cepu asi dva kilometry. Zmíněný
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pahorek nesl název „Vogikonis vertez“, a lidé jej česky nazývali pahorkem
Vojkovým. Samotná ves Cep je právě roku 1366 zmiňována jako zboží pánů
z Landštejna. Patřila vladykovi Mikuláši z Cepu a Branné.
Podle dochované listiny datované 13. dubna 1443 (archiv v Třeboni) měl erb
vladycké rodiny z „Czepu“ na štítě dravého ptáka se složenými křídly,
obráceného vpravo.

Na obrázku je současný znak obce Cep

Závěrem
Na závěr tohoto roku je možno konstatovat, že naše obec prochází řadou změn,
které sledují jediný cíl. Aby byla obec stále hezčí a jejím občanům v ní bylo
dobře. Na stránkách kroniky nelze zcela pochopitelně zaznamenat vše, co
z obecního rozpočtu bylo pořízeno, nebo realizováno a slouží všem obyvatelům.
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Například jen částka poukázaná městu Třeboň za neinvestiční výdaje na žáky
mateřských a základních škol dojíždějících z Cepu představovala za rok 2007
172 226,36 Kč. Takovýchto výdajů bychom mohli nalézt mnohem více. Týkaly
by se příspěvků na stravování, likvidace odpadů, údržby veřejného osvětlení,
zařízení obce atd.
Pro lidi, kteří zde žijí, už jsou tyto věci samozřejmostí. Mnohdy si ani
neuvědomují, co vše se v Cepu pro obyvatele i chalupáře dělá. Proto není jistě
zbytečné připojit závěrem tuto kratičkou připomínku a přání, aby obec rok od
roku stále více rostla do krásy a poskytovala příjemný domov všem, kteří v ní
sídlí trvale, nebo si sem jezdí odpočinout po své práci.

Výhled od „Cepské hospody“

