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Je zde nový rok
A je to rok přestupný. Vstoupili jsme do něj s počasím ne typicky zimním.
Teploty se pohybovaly vesměs okolo 0°C. Také inverzní charakter počasí
z prosince minulého roku se změnil. V průběhu měsíce ledna přecházela přes
náš region několikrát fronta působící námrazu a ledovku. Z tohoto rozmaru
přírody neměli radost především řidiči a, samozřejmě, také silničáři.
Cepští myslivci měli sice již svoji poslední leč za sebou, konala se již
v listopadu minulého roku, ale přesto se v průběhu ledna účastnili posledních
lečí v řadě okolních obcí, jako je Majdalena, Suchdol nad Lužnicí, nebo Branná.
Prostě svatý Hubert je i v Cepu stále zřejmě nejuctívanějším světcem.

V polesí Barbora u obce Majdalena se nachází tento pomníček sv. Huberta.
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Cepští hasiči
Hned na začátku roku, přesně 20. ledna jmenoval starosta obce, ing. Jan
Vobejda obecní jednotku Sboru dobrovolných hasičů (SDH JPOV). Tam, kde
jednotky SDH existují, neříká se jim jinak, než „dobráci“. Toto označení je
opravdu hodně přiléhavé. Vždyť hasiči jsou jedním z našich nejstarších spolků a
pro občany českých a moravských obcí konají dobro velice dlouho, už od druhé
poloviny 19. století. Nejstarší český dobrovolný hasičský sbor byl založen již v
roce 1864 ve Velvarech na nynějším okrese Kladno.
Proto přejme našim „dobrákům“, aby byli důstojnými nástupci všech těch, kteří
slávu dobrovolných hasičů založili a aby občanům obce poskytovali jistotu, že
jsou připraveni k zásahu v případě jakéhokoliv ohrožení jejich majetku, zdraví i
životů.

Sbor dobrovolných hasičů v Cepu. Stojící zleva: starosta ing. J. Vobejda,
P. Březina st., J. Jezvík, J. Soukup, Z. Staněk, F. Klíma, J. Roubík, P. Dvořák.
V podřepu zadní řada zleva doprava: M. Vidiečan, Pavel Březina ml., Petr
Hofbauer, Václav Kroutl st., M. Chrt, F. Jezvík. Přední řada zleva doprava:
M. Dvořák, S. Panský, Petr Březina, O. Vantuch, Pavel Hofbauer, V. Kroutl ml.
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Myslivna
Zastupitelstvo obce schválilo podmínky provozu „Myslivny“ jako rekreačního
zařízení. Objekt disponuje celkem 14 lůžky ve dvou podlažích, kuchyní,
společenskou místností, sanitárními a technickými prostorami včetně vybavení.
K dispozici je také uzavřené nádvoří s možností parkování aut a venkovní
ohniště.
Podmínky pronájmu byly určeny takto:
 Cena pronájmu celého objektu na 1 den byla stanovena na 1000 Kč bez
ohledu na počet obsazených lůžek.
 Podle počtu přítomných osob bude hrazen ubytovací poplatek 4 Kč na
osobu a den.
 Mimo tuto částku zaplatí uživatel cenu spotřebované elektřiny.
 Uživatel má povinnost použít vlastní ložní prádlo.

Objekt „Myslivny“ po částečné rekonstrukci
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Investiční akce v obci
Rekonstrukce střechy hostince
Je faktem, že v menších obcích je místní hostinec spíše než co jiného jakousi
kulturní institucí. Vedle zábav se zde konají také schůze, oslavy, přednášky,
různá kulturní vystoupení, sledují se sportovní přenosy v televizi apod. Proto je
jistě v zájmu všech občanů, aby jejich hostinec také co do vzhledu a příjemného
prostředí důstojně obec reprezentoval.
Protože střecha „Cepské hospody“ potřebovala nutně rekonstrukci, požádalo
obecní zastupitelstvo Krajský úřad v Českých Budějovicích o přidělení dotace
200 000 Kč na tuto akci z „Programu obnovy venkova“. Dotace byla
schválena, ale omezena pouze na 100 000 Kč. Dne 13. 6. 2008 obdržela obec
příslušný grant.
Rekonstrukce střechy byla provedena firmou KLEMPO – PAUL ze Suchdola
nad Lužnicí a dokončena v září 2008. Celkové náklady této akce představovaly
269 253, 40 Kč a byly zaplaceny ve dvou splátkách (zálohová faktura na
200 000 Kč ze dne 3.7.2008 a doplatková faktura na 69 253,40 Kč ze dne 4.10.
2008).

„Cepská hospoda“ po rekonstrukci střechy
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Restaurace soch v místním kostele
Dominantou návsi obce je kostel svatého Jana Křtitele dostavěný roku 1871.
V roce 2007 prošel celkovou opravou fasády a střechy. Přestože je malý a
podobný mnoha jiným venkovským kostelíkům, jeho příjemný interiér ukrývá
řadu mistrovských uměleckých děl, obrazů i dřevěných soch.

Interiér kostela sv. Jana Křtitele v Cepu
Protože staré památky si zasluhují náležitou péči a také „údržbu“, bylo po
konzultaci v obecním zastupitelstvu rozhodnuto, že některé sochy budou odborně
restaurovány.
Ze všech byly vybrány zatím pouze dvě, které opravu skutečně nutně
potřebovaly. Byly to sochy „Kalvárie“ a „sv. Mikuláše z Myry“.
Žádost obce o poskytnutí dotace z fondu určeného na záchranu kulturního
dědictví adresovaná Krajskému úřadu byla akceptována a na restaurování obou
soch byla poskytnuta celková částka 110 000 Kč.
Práce se ujal restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka ze Sudoměře, okres Strakonice.
V roce 2008 byla dokončena pouze práce na restaurování „Kalvárie“. Za její
opravu zaplatila obec 12 652 Kč a z dotace od KÚ bylo použito 30 000 Kč.
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Restaurovaná „Kalvárie“

V cepském kostele sv. Jana Křtitele nalezneme mimo sochy sv. Mikuláše
z Myry (vlevo) také krásnou sochu sv. Jana Nepomuckého (vpravo).
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Zabezpečení OÚ a kostela
Vzhledem k tomu, že v místním kostele je shromážděna řada velice cenných
historických uměleckých děl, rozhodlo obecní zastupitelstvo, že zde bude
instalován elektronický zabezpečovací systém. Stejně tak bylo potřeba
zabezpečit samotnou budovu Obecního úřadu a chránit tak nejenom drahé
zařízení, ale především veškerá data, která jsou zde uložena v elektronické i
papírové podobě.
Tuto zakázku realizovala firma BACKER COMPUTER z Týna nad Vltavou.
Potřebné zařízení bylo instalováno a plně zprovozněno již v polovině měsíce
března.
Obec za zabezpečení Obecního úřadu a kostela sv. Jana Křtitele zaplatila dne
19.3.2008 zmíněné firmě 22 826 Kč.

Dopravní značení v obci
Do současné doby bylo v Cepu dopravní značení velmi neúplné, v podstatě
žádné. Vznikaly proto různé nepřehledné situace. Komunikace, která obcí
probíhá od Hrachovišť směrem na Majdalenu, byla vesměs považována za
komunikaci hlavní. Přesto ale před zákonem tomu tak nebylo. Pokud na ni
někdo přijížděl z té „vedlejší“, dostal se vlastně na křižovatku nerozlišenou
dopravními značkami, na které proto platila „přednost vozidel přijíždějících
zprava“. To si leckdo neuvědomoval a bylo to také tak trochu proti zdravému
rozumu. V případě nehody by ovšem vyhláška platila bez diskusí.
Řešení této nepříjemné situace nabídla firma SOMARO z Prahy. Firmu
zastupoval Mgr. Pavel Zíka. Obecní úřad nabídku přijal a dodavatel nejprve
v srpnu 2008 zpracoval podle Vyhlášky 30/2001 MD ČR projekt a do poloviny
měsíce října dopravní značení v obci instaloval.
Za projektové práce bylo firmě SOMARO zaplaceno 4.9.2008 7 402 Kč, za
vlastní realizaci pak 18.11.2008 částka 78 927 Kč.
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Po instalaci nového dopravního značení již není pochyb o tom, která
komunikace v obci je hlavní a která vedlejší. Výsledkem je mnohem
bezpečnější provoz na všech místních komunikacích.
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Čistírna odpadních vod
Výstavba nové ČOV pro obec byla bezesporu akcí roku. Lze to tvrdit nejen
vzhledem k důležitosti stavby z hlediska ekologie, ale také z hlediska náročnosti
postupů zabezpečujících dodržení všech souvisejících právních norem, složitosti
technologie čištění vody a v neposlední řadě i nákladnosti výstavby.
Pro obec byla inspirací kořenová čistírna v nedalekých Slavošovicích, kde je
tato ČOV provozována již od roku 1999. Čistírna dobře zapadá do krajiny,
kterou nenarušuje. Tvoří ji pouze kalová pole, štěrbinová nádrž, zpevněné
plochy, malý sklad nářadí a oplocení. Na obsluhu stačí jeden pracovník.
Územní plán již s čističkou počítal. Protože ale všechny potřebné pozemky
nebyly ve vlastnictví obce, musela tato některé vykoupit a některé s jejich
majiteli směnit za jiné, aby výstavba mohla být zahájena.
Nejsložitější etapou výstavby byla její příprava. Kromě běžné dokumentace jako
je projekt, plány, studie proveditelnosti, bylo nutno zpracovat také zaměření a
geologické průzkumy. Tyto práce většinou proběhly již v roce 2007.
Kontrolní dny
 25. 9. informoval starosta obce ing. Jan Vobejda zastupitelstvo o průběhu
výstavby ČOV. Na kontrolním dnu bylo konstatováno, že stavba je
realizována cca na 65%.
 28. 11. informoval starosta zastupitelstvo o pokračování výstavby ČOV.
Je nutno dokončit pouze některé drobné úpravy, vybudovat oplocení a
provést úpravy ploch. Stavba je hotova cca z 80%.
Práce provedené a uhrazené v roce 2008
Na výstavbě ČOV se v roce 2008 podílely následující firmy, které provedly zde
uvedené práce:
1. EC CONSULTING, a. s., Praha 6
 realizace a vedení výběrového řízení generálního dodavatele
2. JIPAMA Hrachoviště
 navážení potřebného materiálu
 zemní práce s použitím těžké techniky
 stavební a montážní práce
 vybudování dešťového oddělovače
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3. Aquaprojekt – Jaroslav Rybák České Budějovice, P.J.Šafaříka 8
 technický dozor při výstavbě ČOV
4. Aquaprojekt – Josef Vodák České Budějovice, Čechova 59
 technický dozor při výstavbě ČOV
Za provedené práce bylo Obecnímu úřadu v Cepu v průběhu roku fakturováno
celkem 11 906 245,88 Kč. Veškeré pohledávky byly také v řádných termínech
vyrovnány.

Na snímcích je zachycena etapa budování nádrží kořenové čistírny
odpadních vod firmou JIPAMA
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Práce na odlehčovací komoře a vyhnívací nádrži ČOV

Opravy cest
V měsíci dubnu byla dokončena oprava místních komunikací přímo v obci a v
jejím katastru. Tuto opravu provedla v dobré kvalitě firma JIPAMA
z Hrachovišť. Za svoji práci fakturovala Obecnímu úřadu 75 549,60 Kč.

Opravena byla také cesta vedoucí od ČOV do Cepu
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Obchod se smíšeným zbožím
V říjnu 2008 byl znovu otevřen obchod se smíšeným zbožím v obci. Po
ukončení činnosti paní Gitou Vantuchovou převzala obchod na základě
rozhodnutí obecního zastupitelstva paní Ivana Šebestová.
Nová nájemkyně obchodu k nám bude dojíždět ze Dvorů nad Lužnicí. V oboru
má dlouholeté zkušenosti a jak je vidět, nechybí jí ani chuť do práce, ani
nápaditost a snaha uspokojit zákazníky. Všem místním hospodyňkám tak spadl
opravdu veliký kámen ze srdce, protože jezdit za nákupy do Suchdola nad
Lužnicí, nebo Třeboně pro ně představuje vysokou zátěž jak časovou, tak i
finanční.
V obchodě bude otevřeno od pondělí do soboty od 7.30 do 10.30 hodin.

Usmívající se prodavačka v čistém, vymalovaném obchodě plném zboží, to
je současná realita v Cepu.
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Obecní rozpočet
Rozpočet obce na rok 2008 schválilo obecní zastupitelstvo tak, jak je patrno
z následujícího přehledu:
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje

celkem
celkem

15 068 141, 51 Kč
15 249 156, 33 Kč

Obec v této fázi počítala s rozpočtovým schodkem - 181 015, 18 Kč
V průběhu roku ale došlo ke změnám rozpočtu, které byly ovlivněny jednak
vyššími příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí, z prodeje pozemků, za
poskytování služeb a výrobků, vyššími příjmy z úroků, a jednak úsporou
v oblasti rozpočtových výdajů.
Hospodaření obce v roce 2008 proto charakterizoval tento výsledek:
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje

celkem 16 818 141, 23 Kč
celkem 16 299 156, 33 Kč

Rok 2008 byl uzavřen s rozpočtovým přebytkem

+ 518 984, 90 Kč

Některé konkrétní výdaje OÚ
V roce 2008 byla značná část neinvestičních prostředků, které měl Obecní úřad
ve svém rozpočtu, využita na následující účely:





Dotace pro Sport Club Cep 60 000 Kč
Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů (SDH) 10 000 Kč
Svoz odpadů a skládkování (Technické služby Třeboň) 94 616 Kč
Úhrada neinvestičních výdajů za žáky mateřských a základních škol
(MěÚ Třeboň) 142 006,06 Kč
 Příspěvek na stravování občanů obce (Restaurace „U pískovny“, Tušť)
7500 Kč
 Rozbory pitné vody (Zdravotní ústav Č.B. Jindřichův Hradec) 14 865 Kč
 Rozbory odpadních vod (AGRO-LA Jindřichův Hradec) 5 273,15 Kč
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Kultura a zábava
Masopust
Tak jako všechna léta, tak i v roce 2008 se v Cepu slavil masopust. Tím veselým
dnem se stala tentokrát sobota 23. 2. 2008.
Kapela s příznačným názvem „Flamendři“ hrála již od dopoledne po vsi od
jednoho popisného čísla ke druhému a doprovázela průvod veselých masek,
které si v tento den mohly dovolit nějakou tu legraci či žertík. Den vrcholil
taneční zábavou, která jako obvykle končila až v neděli 24. 2. brzy ráno.
Tato prastará tradice má ovšem také svou historii, kterou dnes málokdo zná.
Proto snad nebude malé připomenutí nošením dříví do lesa. Masopustní období
trvalo vždy již od svátku „Tří králů“ (Zjevení Páně) do popeleční středy. Ono
„klasické“ masopustní období ovšem trvalo pouze 3 dny před popeleční středou.
Začínalo masopustní nedělí, kdy se rodina sešla k bohatému obědu. Poté se
všichni chystali k muzice, kde se hlavně tancovalo, někdy až do rána. Také
masopustní pondělí bývalo ve znamení tance, zábavy a veselí.
Vyvrcholením bylo ale až masopustní úterý. Na tento den si každý připravil
nějakou masku do průvodu maškar, někde se i hrála divadelní představení. Lidé
v maskách obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném
domě nechybělo malé pohoštění, dospělí často dostali i „něco pro zahřátí“, takže
průvod byl stále veselejší. Mezi nejčastější masky patřili medvěd s medvědářem,
kůň, kozel, kominík, bába s nůší a mnoho dalších.
Toto veselí všude končilo přesně o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a lidé byli
vyzvání, aby se rozešli do svých domovů. Začala totiž popeleční středa a s ní
přísný předvelikonoční půst.
Dnes se již asi na většině míst neslaví masopust v takovém rozsahu, jako tomu
bylo dříve. Výjimkou snad je pouze jihočeská obec Petříkov, kde se opravdu
slaví od neděle až do úterní půlnoci.
Mezi cepskými maskami letos opět nechyběli „lékaři“ a jejich asistentky, vosa,
vodník, víly a mnoho jiných, které si občané obce vyrobili s velkou invencí. Při
každé zastávce byly masky i muzikanti „uctěni“ nabídkou malého pohoštění, pro
dospělé pak bylo i „něco ostřejšího“.
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Maškary byly s tímto „servisem“ vesměs spokojeny, a proto byly jejich žertíky
veselé a milé. Pokud by tomu ale tak nebylo, mohlo by se stát i něco méně
příjemného, jako například to, co si někteří lidé v Cepu dosud pamatují. Kdysi
v jednom stavení maškary vysadily ze závěsů vrata a odnesly je do blízkého
houští. Hospodář byl zřejmě potom dosti mrzutý.

„Flamendři“ a maškary při průvodu obcí.

Stavění máje a pálení čarodějnic
I v tomto roce byla v Cepu 30. dubna postavena máj vysoká přes 30 metrů.
Stavění a zdobení bylo jako vždy věcí celé obce. Vyzdvižení máje zajistil opět
pan Jiří Márovec s pomocí velkého bagru. Následovala pak noc plná zábavy a
pálení ohně, který na místě schváleném obecním zastupitelstvem zajišťovali také
cepští dobrovolní hasiči.
Jde o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé
scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví
máj. V Cepu je stavění máje s pálením čarodějnic neodmyslitelně spojeno.
I tato tradice má ale svoji zajímavou historii. Noc z 30. dubna na 1. května byla
odedávna pokládána za magickou. Nazývala se také Filipojakubskou, nebo
Valpuržinou nocí. Svátek se původně slavil o úplňku, který byl nejblíže dnu
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nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé
věřili, že v této noci se čarodějnice slétají na tak zvaný čarodějnický sabat.
Proto byla Valpuržina noc skutečně jedním z největších pohanských svátků.
Hlavním smyslem tohoto prastarého lidového zvyku byla oslava plodnosti.
Na ochranu před zlými duchy a démony se na vyvýšených místech zapalovaly
ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“, které mělo
svůj původ ve středověkých inkvizičních procesech a upalování žen obviněných
z čarodějnictví. Zapalovala se také smolná košťata, která mládenci vyhazovali
do výšky.
Podle pověry měl popel z ohňů pálených ve Filipojakubské noci zvláštní moc.
Mohl zajistit bohatou úrodu a vysokou plodnost. Proto se někdy rozhrnutým
popelem vodil dobytek, aby měl v následujícím roce hojnost zdravých mláďat,
nebo skákali přes oheň lidé, kteří věřili, že si tak zajistí dlouhou mladost a
plodnost.

Oheň při „Pálení čarodějnic“

18

Pietní akt u pomníku padlých
Dne 8. května se konal pietní akt u pomníku občanů Cepu padlých v obou
světových válkách. V letech 1914 až 1918 stálo světové válečné dobrodružství
životy šestnáct mužů, otců a synů z několika rodin této obce. Ve čtyřech
případech se dokonce stalo, že v rodině bylo obětí několik. Například od Pašků
padli tři rodinní příslušníci, od Jezvíků, Korbelů a Paďourků po dvou.
V době Druhé světové války položili pak své životy tři občané Cepu.
Dnes na ně vzpomínáme a všichni se v úctě skláníme před jejich zmařenými
životy, stejně jako před smutkem a utrpením, které prožívaly jejich děti,
manželky a rodiče.

Čest jejich památce!

Den dětí
Obecní úřad naší obce společně s OÚ Hrachoviště uspořádal dne 31. 5. 2008
v rámci „Mezinárodního dne dětí“ zábavný program pro nejmenší občánky
obou zúčastněných obcí.
Děti přijela až z Prahy pobavit jejich známá a osvědčená „teta“, moderátorka a
zpěvačka Inka Rybářová s manželem. Program se opět vydařil a největší
odměnou pro účinkující, pořadatele i přítomné rodiče, byly rozzářené dětské
tvářičky.
Mimo zábavného programu byl rovněž pro každé dítě připraven dárkový
balíček v hodnotě 160 Kč a navíc občerstvení v místním hostinci v podobě
párku s pečivem a limonády.
Obě pořádající obce se podle počtu přítomných dětí podílely na uhrazení
nákladů akce, které celkově činily 7500 Kč.
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Pouť v Cepu
Dne 21. 6. 2008 se opět konala slavná pouť, kterou od nepaměti slavili místní
usedlíci na svátek sv. Jana Křtitele. Také v tomto roce začínal den hudbou, tedy
jakýmsi „budíčkem“, o který se postarala dechová hudba „Flamendři“.
Muzikanti zahráli u každého domku v obci a pozvali na večerní tradiční taneční
zábavu do „Cepské hospody“. Obyvatelé už na „svoji“ muziku vesměs čekali a
zastaveníčka se neobešla bez milých rozhovorů a také občerstvení, aby kapela
měla dostatek sil absolvovat dlouhou cestu obcí.

U Dvořáků v č.p. 45

Myslivecké troubení
Tak jako v roce minulém i letos přivítala obec Cep 4. srpna myslivecké
trubače. Troubení při lovech původně sloužilo k vzájemnému dorozumívání
lovců. Jeho cílem bylo nejen dosažení lepší organizace při zahájení a ukončení
akce, ale také předávání různých pokynů v jejím průběhu. Určitě již dávno v
minulosti měli myslivci při troubení ten krásný pocit, který známe i dnes.
Také v současnosti myslivecké troubení podstatně zlepšuje organizovanost a
bezpečnost při lovech. Dnes ale převládá snaha ozdobit myslivecké akce
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krásnou hudbou. Ta se stala součástí myslivecké etiky. Proto všichni příslušníci
Hubertova cechu dodržují tento odkaz svých mysliveckých předků.
Pokud jde o ostatní myslivecké zvyky a tradice, ať je to přijímání nových
myslivců, výřad zvěře, nebo pasování na lovce, jsou pak jen jakousi „třešničkou
na dortu“, dokonalým ošperkováním každého mysliveckého obřadu.
Myslivecké troubení se k nám dostalo v minulosti až z Versailles ve Francii.
Troubení na lovecké rohy tam provázelo štvanice na jelena a odtud se tato praxe
rozšířila dále do Evropy. Myslivost měla ve Francii už v té době vysokou
úroveň.
O to, že Čechy byly v tomto ohledu hned na druhém místě, se zasloužil
osvícenec barokní doby, hrabě František Antonín Špork. Na konci 17. století
vyslal k dvornímu lovčímu markýze Dampiera do Versailles dva mladé
myslivce Václava Švejdu a Petra Rohlíka, aby se tam naučili troubit na
lovecké rohy. Ti pak doma vycvičili další trubače.
Lovy, které pořádal na svých panstvích hrabě František Antonín Špork, byly
vyhlášenými po celé Evropě. Proto bylo věcí prestiže předních feudálů, aby na
nich nechyběli. Scházel se tu výkvět šlechty z celé střední Evropy a tak se
myslivecké troubení šířilo dál.

Účast trubačů byla opět opravdu hojná
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Rybářská soutěž
V sobotu 27. 9. 2008 se u rybníka na návsi konala od 08.00 hodin rybářská
soutěž. Za její organizaci a průběh byl odpovědný člen obecního zastupitelstva
pan Jaroslav Hadač.
Obecní úřad vyčlenil ze svých prostředků 2000 Kč na ceny pro vítěze. Také
rybolov patří na Třeboňsku ke starým tradicím a obec v tomto směru opravdu
nezaostává.

V popředí „koupe červa“ Jaroslav Hadač, z lavičky sleduje Václav Zeman

Poslední leč
Podle staré myslivecké tradice se konala v „Cepské hospodě“ dne 8. listopadu
2008 od 20.00 hodin „Poslední leč“ pořádaná místní organizací Mysliveckého
sdružení. Tombola byla opět velmi bohatá. Hrála oblíbená hudební skupina
„Crystal“, všichni přítomní se dobře bavili a proto zábava trvala až do časného
nedělního rána.
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Na poněkud neostré fotografii pořízené již za šera, jsou někteří „naši“
myslivci po návratu z naháňky

Vánoční besídka
Dne 19. 12. 2008 uspořádal Obecní úřad Cep společně s Obecním úřadem
Hrachoviště „Vánoční besídku“ pro děti z obou obcí.
Pro děti byl připraven zábavný program, ve kterém nechyběly různé soutěže,
pohádka a v sále „Cepské hospody“ dokonce i dětská diskotéka. Všechny
přítomné děti dostaly také balíčky se sladkostmi a ovocem.
Zárukou úspěchu byla opět přítomnost osvědčené moderátorky a zpěvačky Inky
Rybářové z Prahy, která děti celou dobu dobře bavila. Děti byly spokojené a
rozesmáté. A právě to bylo cílem všech pořádajících.
Náklady spojené s touto akcí byly uhrazeny z finančních rozpočtů obou
pořádajících obcí.
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Volby do zastupitelstva kraje
Ve dnech 17. – 18. 10. 2008 se konaly volby do zastupitelstva Jihočeského
kraje. O přízeň jihočeských voličů se ucházelo 13 politických stran, kterým byla
losem určena tato čísla:
č. 1 Komunistická strana Čech a Moravy
č. 3 SNK Evropští demokraté
č. 12 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
č. 18 Strana zelených
č. 19 Moravané
č. 21 Dohoda pro změnu
č. 25 Doktoři (za uzdravení společnosti)
č. 33 Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
č. 37 SDŽ – Strana důstojného života
č. 42 Pravý Blok
č. 47 Občanská demokratická strana
č. 48 Česká strana sociálně demokratická
č. 53 Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví
Již v září 2008 byla proto v Cepu ustavena okrsková volební komise ve
složení:
 Heřmánek Miroslav
 Chrtová Jaroslava
 Pajchlová Jana
 Vobejdová Denisa
Její členové složili do rukou starosty obce Ing. Jana Vobejdy povinný slib dne
25. 9. 2008.
První zasedání okrskové volební komise se konalo 29. 9. 2008 v prostorách OÚ.
Přítomni byli:
 Ing. Jan Vobejda - starosta obce
 Denisa Vobejdová - zapisovatelka OVK
 Miroslav Heřmánek - delegát KSČM
 Jana Pajchlová - členka OVK jmenovaná starostou obce
 Jaroslava Chrtová - členka OVK jmenovaná starostou obce
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Na tomto zasedání byl předsedou OVK jednomyslně zvolen pan Miroslav
Heřmánek, místopředsedkyní OVK byla rovněž jednomyslně zvolena paní
Jana Pajchlová
V rámci voleb v naší obci bylo odevzdáno celkem 58 platných hlasů. Byly
takto rozděleny mezi kandidující strany:
č. 1 Komunistická strana Čech a Moravy
č. 3 SNK Evropští demokraté
č. 18 Strana zelených
č. 37 SDŽ – Strana důstojného života
č. 42 Pravý Blok
č. 47 Občanská demokratická strana
č. 48 Česká strana sociálně demokratická

7 hlasů
7 hlasů
1 hlas
5 hlasů
1 hlas
19 hlasů
18 hlasů

Výsledky voleb v Jihočeském kraji
Do krajského zastupitelstva bylo voleno celkem 55 zastupitelů. Podle
volebních výsledků získaly jednotlivé politické strany tyto počty mandátů:
Česká strana sociálně demokratická
(získala 68856 hlasů, tj. 33.8 %)
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Občanská demokratická strana
(získala 60349 hlasů, tj.29.63 %)

19

Komunistická strana Čech a Moravy
(získala 32484 hlasů, tj.15.94 %)

10

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
(získala 14170 hlasů, tj. 6.95 %)

4

Volební účast v Jihočeském kraji
V Jihočeském kraji se voleb zúčastnilo 40.78 % oprávněných voličů, celých
59.22 % nevolilo.
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Společenská kronika
Životní jubilea
Padesáté narozeniny oslavili:
Pan Kratochvíla Zdeněk
Pan Pašek Václav
Pan Staněk Zdeněk
Paní Suková Dana
Pan Ing. Škvorák Josef

č.p. 8
č.p.10
č.p. 25
č.p. 66
č.p. 77

Padesáté páté narozeniny oslavily:
Paní Dvořáková Vlasta
Paní Hegrová Marie

č.p. 1
č.p. 79

Šedesáté narozeniny oslavili:
Pan Kanděra Miloslav
Paní Kroutlová Marie

č.p. 62
č.p. 23

Sedmdesátiny slavila:
Paní Dvořáková Milena

č.p. 17

Osmdesátiny oslavila:
Paní Klímová Marie

č.p. 91

V roce 2008 nás navždy opustili:
Pan Komárek Václav
Paní Růžičková Jarmila
Pan Škvorák Milan

č.p. 72
č.p. 98
č.p. 77

* 27. 9. 1926 † 4. 7. 2008
* 7. 6. 1946 † 19. 5. 2008
* 28. 8. 1979 † 29. 4. 2008
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Tento svět poprvé spatřila
Nelinka Márovcová, která se narodila dne 14. 4. 2008 šťastným rodičům
Jiřímu a Pavlíně Márovcovým z č.p. 28. Za Obecní úřad rodičům blahopřáli
starosta obce pan ing. Jan Vobejda a místostarostka paní Jana Pajchlová.
V souladu s vnitřní směrnicí obecního zastupitelstva, předali Nelince vkladní
knížku s vkladem 2000.- Kč, založenou u KB. Její maminka dostala krásnou
kytici. Holčičce přejeme dlouhý a šťastný život.

Vánoční ryby
Dne 22. 12. 2008 byli občanům obce vydáni vánoční kapři. Počet ryb do
domácnosti se řídil počtem osob v té které domácnosti žijících, tak, jak již bylo
v kronice dříve uvedeno.
Vánoční ryby dostávají zdarma občané Cepu od Obecního úřadu. Dodává je
„Rybářství Třeboň, a. s.“, jako část nájmu z obecních rybníků, využívaných pro
komerční chov ryb na základě smlouvy uzavřené mezi Obecním úřadem obce
Cep a uživatelem zmíněných rybníků.

Jeden z obecních rybníků „Starý u Cepu“
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Nezbývá tedy, než všem lidem dobré vůle popřát příjemné svátky plné
pohody, hodně zdraví, dobré nálady a krásných chvil u zářícího
stromečku s těmi, kteří jsou jim nejbližší. K tomu také šťastný vstup do
příštího roku s letopočtem 2009

Počasí v roce 2008
Do nového roku jsme vstoupili téměř „jarně“ s přerušením inverzního
charakteru počasí. Začátek měsíce ledna byl poměrně teplý, rtuť teploměru se
pohybovala okolo 0°C. koncem první dekády ledna přecházela přes naše území
výraznější fronta, která přinesla ledovku a občasné intenzivní sněžení.
Únor byl typicky zimním měsícem bez zvláštních překvapení. Zato ale začátek
měsíce března plynul ve znamení přechodu výrazné studené fronty. Silný vítr,
který přinesla cyklona „Emma“ v nárazech dosahoval rychlosti přes 25 m/sec.
(90 km/hod.). Na území České republiky byly zaznamenány škody v řádu stovek
milionů korun. Výpadky energie postihly takřka milion obyvatel, poničena byla
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distribuční síť. Dočasně vyřazeno z provozu bylo 40 železničních tratí. Vítr si
vyžádal také dva lidské životy. Silně foukalo také 12. března, kdy nás postihla
další cyklona, nesoucí název „Kristen“. Její důsledky ale nebyly tak ničivé jako
v případě „Emmy“.
19. března se vrátila zima. Ranní teplotní minima se pohybovala kolem -7°C.
Sněžilo a sněžení pokračovalo i v následujících dnech. Astronomické jaro
začalo 20. 3. v 6:48 hodin SEČ.
Poslední březnová dekáda začala silným sněžením, které bylo spojeno
s přechodem cyklony „Melli“. Postupně se srážky měnily ve smíšené a nakonec
dešťové. Dne 20. 3. došlo na D1 k hromadné dopravní nehodě způsobené
intenzivním sněžením.
Duben přinesl první jarní bouřky a srážkově byl průměrný.
Také v květnu občas „bouřilo“, nevyskytovaly se ale bouřky větší intenzity a
srážek bylo poměrně málo. Trvalejší srážky přišly až v začátku poslední
květnové dekády a to díky dešti na vlnící se studené frontě. Ve třech dnech
spadlo 60 mm vody. Vzhledem k předchozímu suchému období nedošlo ale k
výraznému zvýšení hladin vodních toků.
Prvním dnem s opravdu „letní“ teplotou byl 27. květen. V 15.00 hodin bylo
naměřeno +25,0°C, denní maximum bylo pak +28,6°C. Jde o v pořadí druhý
nejpozdější den s letní teplotou. Jen v roce 2006 byla letní teplota naměřena
ještě později a to až 14. června.
V červnu přinesl přechod zvlněné studené fronty přes ČR výskyt konvektivních
bouří. Intenzivní linie bouřek přecházela celé území ČR od severozápadu k
východu. Bouřky napáchaly značné škody na porostech (polomy), komunikacích
(neprůjezdné železniční tratě) a vyžádaly si i jeden lidský život.
Začátek července byl poznamenán dalším přechodem zvlněné studené fronty.
Ve Velkých Svatoňovicích se vyskytly dokonce čtyři silné bouřky během
jediného dne (3.7.). Spadlo 45 mm srážek, z toho 25 mm za pouhých 20 minut.
Přechod výrazné zvlněné studené fronty přes ČR v pátek 15. srpna a v sobotu
16. srpna 2008 přinesl velmi intenzivní bouřky (ve Slezsku a jižním Polsku
doprovázené tornády).
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V září panovaly nezvykle vysoké denní i noční teploty. Dne 6. září ve 22:00 byl
naměřen nový teplotní rekord pro toto datum a to +20,3°C. Byl překonán
předchozí rekord ze dne 3. září, který měl hodnotu +20,2°C. Prudké ochlazení
přinesl náhlý vpád velmi studeného vzduchu od severovýchodu. Zatímco
maximální teplota 11. září byla ještě +25,5°C, o 4 dny později se odpoledne
pohybovala pouze kolem +10°C. Na Sněžce a Velkém Javoru na Šumavě napadl
už 15. září první sníh.
V prvních dnech listopadu opět přišly neobvykle vysoké teploty. Nadprůměrně
teplé období panovalo až do 10. listopadu. Byly překonány dosavadní naměřené
teplotní rekordy pro toto období. V roce 1997 bylo naměřeno 3. listopadu ve
14:00 hodin SEČ +15°C. Nové maximum ze dne 3. listopadu 2008 je +17,4°C.
První listopadové sněžení přichází 18. listopadu po přechodu studené fronty.
Ranní teplota poklesla až na -6,5°C a již kolem půlnoci přišel první sníh v
podobě slabé sněhové pokrývky, která však během následujícího dne rychle
roztála.
20. listopadu přinesl přechod tlakové níže „Gabriela“ do ČR silné srážky a vítr.
Na Sněžce byl zaznamenán náraz větru 39,1 m/s (140 km/h).
30. prosince byla v 6:30 hodin SEČ naměřena třetí nejnižší teplota roku 2008 a
zároveň nejsilnější mráz ve 2. pololetí a to -11,0°C. Celé období mezi 25. a 31.
prosincem bylo poznamenáno teplotami pod -5°C.

Ze starých letopisů
Cep pánů Krajířů z Krajku
Přímo v obci Cep od nepaměti existoval poplužní dvůr. Od něj vedla cesta poli a
lučinami do míst, kde dnes nalezneme rybník Nový. Tam pokračovala
dlážděným brodem přes potok přímo k tvrzi vladyky Vojena, o které je zmínka
již v roce 1376. Odtud cesta vedla přes les „Jelenka“, pak téměř přímo přes les
„Vertišov“ a dále brodem přes řeku Lužnici poblíž dnešního jezu. Za ním se
spojovala se stezkou zvanou „Rakatů“ a mířila ke hradu Stráž.
Z roku 1440 je zmínka o vladykovi Ondřejovi z Cepu, jako o služebníku na
zboží pana Jana Krajíře z Krajku. Krajířové byli starou protestantskou šlechtou.
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Okolo roku 1408 se v záznamech vyskytuje jako držitel vsi Cep vladyka Jakub
z Cepu. Ten je ve spojení s panem Janem Rušínem a Hynkem z Kunštátu.
Posledně jmenovaný pán byl zapřisáhlým nepřítelem katolických Rožmberků.
Veliké škody působil panu Oldřichovi z Rožmberka jako odvetu za útisky a
příkoří činěná přívržencům husitství, jichž se pan Oldřich dopouštěl na sklonku
roku 1420.
Syn a nástupce Jakuba z Cepu Vavřinec který se nepohodl s panem Krajířem
z Krajku, nabídl své spojenectví panu Oldřichovi z Rožmberka, což tento
s povděkem přijal. Vavřinec však velmi brzy litoval této své nerozvážnosti.
Husité totiž na sklonku roku 1420 pod velením Jana Žižky z Trocnova táhli
celým Třeboňskem a plenili, „obracejíce vše v rum a sutiny“. Byla zničena i ves
Cep a Vojenova tvrz, což pro pana Jakuba z Cepu znamenalo velikou hmotnou
škodu. Tomu ovšem pan Oldřich z Rožmberka nemohl zabránit. Ves Cep se
ještě ani z této pohromy nevzpamatovala a byla popleněna Husity podruhé,
tentokráte v roce 1423. V tomto případě byl velitelem husitských vojsk pan
Komoret ze Žirovnice.
Krátce na to připadl Cep vladykům Čapským, od té doby zvaným „z Cepu“.
Jakým způsobem se tak stalo nelze v dokumentech dohledat. Čapští z Cepu však
ves nedrželi dlouho, protože, jak říkají záznamy, již roku 1465 patřila pánům
Krajířům z Krajku, kteří ji získali společně s dvorem Synochovem.

Erb pánů z Rožmberka

Erb pánů Krajířů z Krajku

