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Obec vítá rok 2009
Rok 2008 uběhl jako voda a je tu rok další. Letmé ohlédnutí za tím starým
potvrdí, že naše obec žije, že se v ní stále něco buduje a vylepšuje. Ze všeho je
patrno, že to, co se v obci děje má jediný cíl. Plnohodnotný a spokojený život
všech obyvatel. Na počátku roku 2009 tedy můžeme předpokládat, že tento
trend bude nadále pokračovat, a naše už nyní krásná jihočeská obec bude dále
rozkvétat a vytvářet opravdový domov pro své občany.

Cep z „ptačí perspektivy“

CZECH POINT v Cepu
Začátkem roku 2009 byla Obecnímu úřadu v Cepu nabídnuta možnost zřídit v
obci službu CZECH POINT. Zároveň byly také určeny podmínky poskytnutí
dotace v rámci „Integrovaného operačního programu“, prioritní osy 2,
oblasti podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, v rámci výzvy
č. 02 „E - Government v obcích - CZECH POINT“.
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CZECH POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne
občan“.
V obecním zastupitelstvu byla tato nabídka jednohlasně odsouhlasena (všemi
sedmi hlasy). Protože zmíněná služba bude znamenat pro občany obce velkou
úsporu času a také finančních prostředků, které by bylo nutno vynaložit za
cestování na úřady do Třeboně, byly okamžitě podniknuty všechny nezbytné
kroky nutné k realizaci tohoto záměru, včetně vytvoření technického zázemí
potřebného pro zabezpečení fungování služby CZECH POINT.
Za zřízení služby CZECH POINT byla 14. října 2009 zaplacena celková částka
93 927 Kč. Obec se ze svého rozpočtu podílela na úhradě částkou 14 089 Kč,
tedy 15%. Zbytek, 79 838 Kč, byl zaplacen z „Integrovaného operačního
programu“ v rámci poskytnuté dotace.
Osobou odpovědnou za fungování služby CZECH POINT v obci se stala paní
Jaroslava Chrtová a my můžeme konstatovat, že její zásluhou funguje ke
všeobecné spokojenosti.

Změny v „Cepské hospodě“
Po několika letech ukončila k datu 31. 3. 2009 svoji činnost v „Cepské hospodě“
slečna Martina Vidiečanová, která měla toto zařízení v pronájmu. Svůj záměr
včas Obecnímu úřadu oznámila. Důvodem tohoto jejího rozhodnutí bylo
založení vlastní rodiny a následování partnera. Za její práci jí patří dík všech
stálých i občasných hostů „Cepské hospody“ a také přání spokojenosti a štěstí
v jejím dalším životě.
Protože v každé venkovské obci je hospoda nejen místem určeným k hašení
žízně, ale především jakýmsi společenským a kulturním centrem, bylo
nepředstavitelné, že by v Cepu nějakou dobu nefungovala. Zajištění nového
vhodného nájemce se stalo věcí celého zastupitelstva a tak už 28. března se
konalo výběrové řízení na obsazení této důležité pozice.
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Ze šesti přihlášených zájemců byla po zvážení všech pro a proti vybrána
uchazečka paní Hana Maršálková z Nové Hlíny. Smlouva o pronájmu s ní byla
uzavřena 10. dubna. Provoz v hostinci byl obnoven už 30. dubna k plné
spokojenosti místních občanů.
Podmínky pronájmu jsou velmi přijatelné a byly určeny následovně:
 nájemkyně bude hradit ze své režie veškeré spotřebované energie
 obci bude odvádět nájem 1000 Kč měsíčně v letní sezóně, 500 Kč
měsíčně mimo ni
V měsíci červenci bylo v „Cepské hospodě“ vytočeno nejvíce piva Regent ze
všech smluvních hostinců. Nájemkyně, paní Hana Maršálková, dostala od
třeboňského pivovaru Regent ocenění.
V tomtéž měsíci byly do hostince pořízeny nové židle (výčep) za 29 400 Kč.
V přísálí byl instalován nový barový pult, s nerezovým dvojdřezem, bojlerem na
teplou vodu a výčepním zařízením. Vodoinstalace za 16 621,00 Kč provedla
firma Rudolf Láska z Třeboně. Na úhradě nákladů se podílela také paní
Maršálková. Nakonec firma Stanislav Louvar z Třeboně hospodu vymalovala.
To stálo 6 783,00 Kč.

V hospodě i před ní bývá opravdu živo
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Investiční akce v obci
Využití objektu bývalé ZŠ
Hned na začátku roku rozhodlo obecní zastupitelstvo, aby bylo zadáno
zpracování studie o možnosti využití objektu bývalé ZŠ (č.p. 39) pro výstavbu
sociálních bytů. Tyto nové byty budou určeny pro sociálně slabší rodiny a
jednotlivce s maximálním příjmem 11 800 Kč na osobu měsíčně.
Zmíněná akce se rozběhla opravdu „plnou parou“ a tak již 13. března starosta
obce ing. Jan Vobejda seznámil zastupitelstvo s projektem přestavby bývalé
školy na sociální byty.
Projekt byl zpracován firmou JK-STAVOPROJEKT, s.r.o., sídlící v Suchdole
nad Lužnicí. Zpracovatelem projektu je pan ing. Josef Kregl.
Protože objekt bývalé ZŠ potřeboval urychleně nejnutnější opravu střechy, což
představovalo podle původního předpokladu investici cca 400 000 Kč, byla na
Krajský úřad podána žádost o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč z
„Programu obnovy venkova“. Poskytnuta však byla pouze polovina této částky.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že obec zaplatí zbývající sumu ze svého
rozpočtu. Původní odhad nákladů na tuto urgentní opravu byl opravdu přesný a
obec zaplatila účtovanou částku ve dvou splátkách. Záloha 100 000 Kč byla
poukázána 13. 8. 2009 a celá oprava byla doplacena již 1. 12. 2009.
Po dokončení výstavby kořenové čistírny má tedy obec opět v plánu poměrně
rozsáhlou investiční akci, která bude po svém dokončení znamenat nový domov
pro ty, kteří ho potřebují.

Oprava fasády objektu „Myslivna“
V dubnu a květnu byla opravena fasáda objektu „Myslivna“. Zednické a
štukatérské práce provedla firma „Zednictví“ z Rapšachu. Za tyto práce
zaplatila obec celkem 76 762 Kč. Mimo toho byl objekt vybaven dalším
vnitřním zařízením a materiálem dodaným firmou FAMAX-Miloslav Flaška
z Klikova. Za to bylo zaplaceno 20 619,00 Kč.
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Provedené úpravy umožní všem, kteří budou trávit v objektu „Myslivny“ svou
dovolenou, ještě mnohem příjemnější zážitek z pobytu v naší obci.

Opravy fasády objekt Myslivny včetně hospodářských objektů už opravdu
potřeboval

Oprava autobusové čekárny
Autobusová čekárna v Cepu již pamatovala své a ve své zchátralé podobě už
opravdu nepatřila k ozdobám obce. Proto bylo přistoupeno k její celkové opravě.
Ta zahrnovala nový krov s krytinou, opravu fasády a vnitřních omítek,
vybudování přístřešku před čekárnou, položení dlažby a opravu oken a dveří.
Střechu čekárny včetně nového krovu dodala firma Jiří Vochozka z Tuště.
Jednalo se o nejnákladnější část opravy za 88 016,00 Kč.
Vlastní opravu čekárny provedla pak firma JIPAMA z Hrachovišť, další
potřebný materiál dodala firma FAMAX-Miloslav Flaška z Klikova.
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Jistě není pochyb, že čekárna opravy potřebovala
Celkové náklady na opravdu hezkou čekárnu (viz další foto) představovaly
částku 120 835,00 Kč.
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ČOV ve zkušebním provozu
Obec má od letošního dubna kořenovou čistírnu. Stavbu obec financovala
jednak z vlastních finančních prostředků a jednak z dotace čerpané v rámci
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní osy 1, „Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“.
Celkové náklady na její zřízení včetně vyvolaných investic (přístupové cesty,
změny kanalizační sítě apod.) činily řádově 14 milionů korun. Uznatelné výdaje
představovaly 12 538 183 Kč, přičemž fond EU přispěl částkou 10 657 455 Kč
(85%) a Státní fond životního prostředí poskytl částku 626 909 Kč (5%). Obec
tedy získala cca 90% potřebných finančních prostředků ze zmíněných dotací a
sama investovala 1 253 819 Kč (10%). Výstavba ČOV byla plánovaná, a obec si
na ni našetřila.
Již 6. 6. bylo zastupitelstvo informováno o tom, že výstavba ČOV byla, včetně
oplocení, dokončena. ČOV je plně provozuschopná a proto bylo rozhodnuto
podat žádost o povolení ročního zkušebního provozu.
Čistírna je napojena na stávající kanalizaci, kterou využívá většina, tj. asi 90%
domácností v obci. Nově byla vybudována tlaková kanalizace pro část obce
nazvanou „V chalupách“, která nemohla být napojena na stávající gravitační
kanalizaci.
Pokud si nyní někdo v obci postaví nový dům, nemusí už budovat septik.
Naopak stávající septiky domů již existujících bude nutno zrušit a odpady zavést
přímo do obecní kanalizace.
Za práce na ČOV bylo v roce 2009 zaplaceno 1 439 809,30 Kč. Tuto částku
tvoří platby následujícím firmám:
EC-CONSULTING, Praha 6 - smlouva a provedení práce 734 664,35 Kč
JIPAMA, Hrachoviště
- dokončovací práce na ČOV 686 105,00 Kč
- podezdívka plotu ČOV
19 040,00 Kč
Za provoz ČOV odpovídá člen obecního zastupitelstva pan Pavel Březina.
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Na fotografii je štítek připevněný na domku ČOV.

Obecní vodárna
Protože část obce nebyla dosud napojena na obecní vodovod a řada občanů o
odběr vody projevila zájem, rozhodlo zastupitelstvo zadat vybudování nové
větve vodovodního řadu vedoucí od čp. 13 až k čp. 95. Bylo tak vyhověno
žádostem, které Obecní úřad obdržel, a to některé již v roce 2004. Práci provedla
firma JIPAMA z Hrachovišť.
Vzhledem ke stavu obecního vodovodu v místní části zvaném „V chalupách“ při
silnici k obci Majdalena, rozhodlo dále obecní zastupitelstvo zadat vybudování
nové větve vodovodního řadu od č.p. 77 k třešňové aleji proti č.p. 89. I tuto
práci provedla ve velmi dobré kvalitě firma JIPAMA z Hrachovišť. Kolaudace
zmíněného vodovodního řadu proběhla 30. prosince.
Obecní vodárna byla v souvislosti s opravami a rozšířením vodovodního řadu
rovněž opravena a byla v ní instalována nová čerpadla SP5A. Tím byla
zabezpečena nutná rezerva čerpacího výkonu pro obecní vodovod.
Provedená zlepšení rozvodu pitné vody v obci představují nárůst obecního
majetku o dalších 452 173, 90 Kč. Po zmíněných úpravách má tedy rozvod vody
v Cepu hodnotu 744 073, 90 Kč, když stávající část rozvodu vody po odpisech
představuje z této částky pouze 291 900 Kč.
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Za provoz obecní vodárny odpovídá člen obecního zastupitelstva pan František
Chrt.

Restaurace soch v místním kostele
Restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka ze Sudoměře u Čejetic dokončil opravu sochy
sv. Mikuláše z Myry z kostela sv. Jana Křtitele v Cepu, podobně, jako už dříve
sousoší „Kalvárie“. Za tuto práci mu bylo 4. listopadu 2009 zaplaceno celkem
132 000 Kč. Z této částky bylo pokryto 80 000 Kč dotací poskytnutou Krajským
úřadem v Českých Budějovicích z „Fondu kulturního dědictví“, 52 806 Kč
zaplatila ze svého rozpočtu obec.

Restaurovaná socha sv. Mikuláše z Myry
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Obecní rozpočet na rok 2009
Rozpočet obce na rok 2009 schválilo obecní zastupitelstvo původně jako
schodkový, jak je patrno z následujícího přehledu:

Plán:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Plánované hospodaření se schodkem

5 706 608,18 Kč
6 036 554,80 Kč
- 329 946,62 Kč

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo operativně a s maximální odpovědností
rozhodovalo o veškerých i drobných výdajích a trvale sledovalo příjmovou část
rozpočtu, podařilo se dosáhnout velmi příznivého konečného výsledku
hospodaření, jak je patrno z následujících čísel.

Skutečnost:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Skutečné hospodaření s přebytkem

6 323 600,39 Kč
5 975 312,13 Kč
+348 288,26 Kč

Skutečný výsledek hospodaření obce byl tedy o 678 234,88 Kč lepší, než
původně plánovaný.

Některé další konkrétní výdaje OÚ
Autobazar - pořízení staršího mikrobusu VW pro JDH Cep včetně nutných
oprav
202 409,00 Kč
Vodovody a Kanalizace České Budějovice - provedena oprava vodoměrů
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18 988,00 Kč
Hort inženýring České Budějovice - dodána nová chladicí vitrína do obchodu
47 779,00 Kč
JIPAMA - zemní práce

15 310,60 Kč

- úpravy cest v obci

141 921,90 Kč

- opravy kanalizace

24 535,50 Kč

- úprava hřiště a oprava vodovodního řadu

20 579,90 Kč

Technické služby města Třeboně - svoz odpadů a skládkování 75 188,30 Kč
Restaurace „U pískovny“ Tušť - příspěvek na obědy občanům 8 170,00 Kč
MěÚ Třeboň - neinvestiční výdaje za žáky ZŠ v roce 2008
AGRO-LA J. Hradec - rozbory odpadních vod
Státní zdravotní ústav Č. Budějovice - rozbory pitné vody

141 129,00 Kč
5 383,60 Kč
17 985,00 Kč

Kultura a zábava
Masopust
Masopustní průvod obcí s následnou taneční zábavou v „Cepské hospodě“ se
v roce 2009 konal 21. února. Průvod masek doprovázených dechovou hudbou
„Flamendři“ byl zahájen v 10.00 hodin.
Opět u každého popisného čísla bylo zastavení, „hospodář“ a „hospodyně“ si
dali zahrát „tu svou“, podali muzikantům i účastníkům průvodu malé
občerstvení a tu a tam i něco „pro zahřátí“. Zpívalo se, dokonce někde některá
z masek vyzvala navštíveného k tanci. Odmítnout takové vyzvání se vesměs
nedalo. Pak následovalo srdečné pozvání na večerní zábavu a průvod se pohnul
zase o dům dál.
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Muzikanti i masky trochu mrzli, ale dobrá nálada je neopouštěla.

Stavění máje
Co se dnes vlastně o stavění máje ví? Od kdy se u nás máje staví? Podívejme se
teď tedy do historie tohoto starobylého zvyku.
Máje nebo májka je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří ústřední
prvek jarních slavností rozšířených po větší části Evropy. Nejčastěji bývá máje
stavěna 30. dubna, ale v některých oblastech se staví v období svátku sv. Jiří,
letnic, nebo letního slunovratu. Máje se tradičně každý rok obnovují, někde,
například v Anglii či v Bavorsku se ale mění až po delší době (i několika let).
Česká máje má formu celého stromu zbaveného, s výjimkou horní části, větví a
kůry. Použitými stromy jsou nejčastěji jehličnany jako třeba smrk, ale lze se
setkat také s májkou březovou. Horní část máje se zdobí stužkami z látek nebo
krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec.
Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze
sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se
jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. Stavění májek, podobně jako pálení
ohňů (pálení čarodějnic) náleží k dávným tradicím předkřesťanského světa.
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Jejich význam lze s největší pravděpodobností spatřovat ve skryté symbolice
jara – znamení růstu, plodnosti, snad i také daru či oběti na usmířenou.
Nejstarší známý doklad o stavění máje na území našeho dnešního státu je z
roku 1422, kdy za postavení máje dostal hoch odměnu a to ruku vyvoleného
děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo manželství uznáno
církevním soudem na Pražském hradě a dne 23. června 1422 byla slavena
svatba.
V Cepu byla v roce 2009 máje postavena jako obvykle 30. dubna a
zároveň proběhlo u rybníka na návsi „pálení čarodějnic“. Účast byla
opravdu hojná a všichni přítomní se dobře bavili.
Že byla máje v naší obci ozdobena podle všech dávných pravidel, o tom
svědčí následující snímek.
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Uctění památky padlých
Památku spoluobčanů padlých v letech 1914 – 1918 a 1939 – 1945 uctila naše
obec v sobotu 2. května.
Pomník proti kostelu sv. Jana Křtitele byl pietně ozdoben čerstvými květy jako
každoročně. Obec na své bývalé občany, kteří se stali oběťmi válečného
dobrodružství v První světové válce, nebo své životy obětovali v boji proti
německým okupantům v letech Druhé světové války nezapomíná. Všichni si při
této příležitosti uvědomujeme, že také díky jim žijeme v této krásné zemi už
více než 60 let v míru a pokoji.

Čest jejich věčné památce!

Den dětí
Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než padesáti
zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, bylo stanoveno až na
mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952.
V Cepu v tomto roce oslavily děti svůj svátek společně s dětmi z Hrachovišť již
15. května (pátek). Všechny se těšily na vystoupení oblíbené „tety“ Inky
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Rybářové z Prahy, která je opět nezklamala svým hudebním programem. Jako
obvykle byly pro děti připraveny drobné dárky, různé sladkosti, ovoce, nápoje a
nechyběl také zábavný program s občerstvením v sále „Cepské hospody“. Akci,
jako obvykle, zabezpečil Obecní úřad, konkrétně místostarostka paní Jana
Pajchlová. O náklady se rozdělily Obecní úřady Cepu a Hrachovišť podle počtu
zúčastněných dětí. Na OÚ Cep připadla částka 8 027 Kč a 6 226 Kč hradil OÚ
Hrachoviště.

Pouť
Cepská pouť spojená s taneční zábavou se konala 27. června. Hudbu obstarali
jako již v minulých letech naši „Flamendři“. Dopoledne začalo časným
budíčkem, první zastaveníčka se hrála už okolo 07.00 hodin ráno. Muzikanti
prošli celou obcí a jejich účinkování končilo až pozdě odpoledne. Potěšili
obyvatele obce hezkými písničkami a pozvali na večerní zábavu, která se konala
od 20.00 hodin v „Cepské hospodě“. Hudba hrála do 03.00 hodin a zábava
byla už tradičně opravdu velmi pěkná a veselá. Však se těm nejvytrvalejším ani
nechtělo domů. Přejme si proto, aby „Flamendři“ hráli v Cepu ještě mnoho
dalších let.

Na obrázku je vidět kus muzikantského kumštu. Bratři Jezvíkové hrají tzv.
„pazourovku“ při které každý sice troubí na svůj nástroj, ale klapky mu
mačká ten druhý.
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Zabijačka
26. září 2009 se v „Cepské hospodě“ konala veřejná zabíjačka pro všechny
občany obce. Poraženi byli dva pašíci a pánové znalí řemesla řeznického
vyčarovali pro přítomné vynikající jitrničky, jelítka, tlačenky a polévku. Byl
také dostatek pečeného masa, ovaru a nechyběla ani „partička“.

Poslední leč
Dne 14. listopadu se konala, tak jako každým rokem, v „Cepské hospodě“
poslední leč, kterou pořádalo místní Myslivecké sdružení. Všichni obyvatelé
Cepu i mnozí přespolní se jí účastní každoročně, dobře se tam baví, ale málokdo
ví, co to taková poslední leč opravdu je. Není to jen ten skutečně poslední lov
při honu, ale v povědomí utrmáceného myslivce je to především teplo hospůdky,
horká polévka či guláš a především orosené první pivo, které záhy vystřídá
druhé. Prostě pohoda po celodenní štrapáci.
Místnost, kde se večeří a koná poslední leč, bývá vkusně vyzdobena, bez
přemíry chvojí a opelichaných vycpanin, zatímco paroží a úlomky na bílých
ubrusech jsou vkusnou ozdobou. V souladu se starými tradicemi je, aby obsluhu
obstarávali mladí myslivci, pokud to nedělají zaměstnanci pohostinství, či
manželky myslivců.
Zajímavý bývá také program tradiční, dobře organizované poslední leče. Na
prvním místě by měl být vyhlášen král honu, pokud se tak nestalo již při
výřadu. Je to krátký ceremoniál, při kterém je možno předávat větší
třívýhonkový, nebo menší pětivýhonkový úlomek. Dává se na pravou stranu
klobouku a nosí se jen do konce dne. Dostane-li král úlomek až při poslední leči,
nedává se zpravidla již na klobouk, ale položí se volně na stůl před králem.
S vyhlášením je předán i diplom pro krále honu. Před předáváními ocenění se
troubí „Pozor, pozor si dej...“. Předávající položí dlaň pravé ruky na levé
rameno lovce a pronese vhodný krátký proslov.
Během poslední leče se často pronášejí přípitky. K poctě zvěře, vedoucímu
honu, nejlepším lovcům, hostům, honcům, jubilantům i kuchařkám. Myslivci
dodržují starodávný zvyk připíjet levicí. Proč levou? K tomu se tradují tři
vysvětlení.
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První
říká, že psovod připíjel u složeného jelena levicí, protože v pravé držel vodítko
smečky psů.
Druhé
je spíše pro obveselení. Kníže Hubert, ještě než se věnoval bohabojnému životu,
měl prý po lovu při hostině po své pravici krásnou dámu a jí věnoval celou svou
pozornost. Přítomný kněz ho chtěl odpoutat od sličné paní a zvedl číši jemu
k přípitku. Hubert však pohotově zdvihl číši levicí s odůvodněním „když pravá
loví, levá připíjí“, aniž se nechal ze své zábavy vyrušit.
Třetí
uvádí, že při připíjení na zdar parforsního honu držel jezdec otěže v pravé ruce a
proto připíjel levou.
Pro dobrou pohodu a pobavení se někdy koná čestný myslivecký soud. Ten
„soudí“ žertovním způsobem drobné přestupky, které účastníci „spáchali“ proti
tradicím a zvykům, chyby v myslivecké mluvě, překračování zvěře, nevhodný
oděv, telefonování při zahajování, chyby při nošení a pokládání zvěře,
opomenutí zlomit pušku, či dokonce vybít, střílení před a po odtroubení a
podobně.
Jednání musí být vedeno vtipně a humorně a to předpokládá trochu přípravy
předem a aktuální doplnění o prohřešky konkrétního dne. Jednání nesmí nikoho
urazit, nikomu pokazit náladu.
Obsahem posledních lečí může také být přijímání mezi myslivce a pasování
na lovce prováděné ještě před „soudem“.
To vše platí o tzv. „malých“ posledních lečích, které jsou po honu pro jejich
účastníky, případně jen pro přizvané rodinné příslušníky. Ale často se konají i
„velké“ poslední leče pro veřejnost, které jsou spojeny s taneční zábavou. Tam
je potřebí poněkud redukovat program, který by návštěvníkům ubral tance, ale
naopak připravit lákavou a bohatou zvěřinovou tombolu.
V této podobě je všichni v Cepu dobře známe a každoročně se těšíme, až zase
naši myslivci pozvou celou obec do vyzdobeného sálu „Cepské hospody“.
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Na snímku z naháňky černé zvěře je výlož letošáků

Vánoční besídka
Dne 19. 12. 2009 organizovaly společně Obecní úřady obcí Cep a Hrachoviště
„Vánoční besídku“ pro děti z obou obcí. I tato akce se zde stala hezkou tradicí.
Ani letos na ní nescházela paní Inka Rybářová a pěkný zábavný program.
Pro děti byly připraveny různé soutěže, hezká pohádka a v sále „Cepské
hospody“ dokonce i dětská diskotéka s občerstvením. Všechny děti dostaly
také pěkné vánoční balíčky.
Moderátorku a zpěvačku Inku Rybářovou z Prahy děti už dobře znají a těší se
na zábavu s ní. Úsměv na šťastné dětské tvářičce je pak tou nejhezčí odměnou
všem pořádajícím.
Na nákladech s akcí spojených se podílely Obecní úřady obou pořádajících obcí
částkou určenou podle počtu zúčastněných dětí z té které obce. Obec Cep ze
svého rozpočtu zaplatila 8988 Kč, obec Hrachoviště 7 329 Kč.
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Společenská kronika
Životní jubilea
Padesátiny letos oslavili:
Pan Dvořák Josef
Pan Jezvík František
Paní Palajová Daniela
Pan Vidiečan Miroslav
Paní Zemanová Hana

č.p. 40
č.p. 41
č.p. 69
č.p. 96
č.p. 81

Pětapadesáté narozeniny slavili:
Pan Dvořák Pavel
Pan Jirava Karel
Pan Klíma František

č.p. 1
č.p. 23
č.p. 56

Šedesátiny přivítali:
Pan Jezvík Jan
Pan Roubík Josef

č.p. 28
č.p. 14

Šedesát pět let oslavily:
Paní Kocourková Miloslava
Paní Macounová Naděžda

č.p. 97
č.p. 43

Sedmdesátileté jubileum slavily:
Paní Dvořáková Růžena
Paní Jezvíková Marie

č.p. 48
č.p. 41

Krásné devadesátky se dožila nejstarší občanka obce
Paní Koldusová Ludmila

č.p. 12
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Na světě jsme v tomto roce přivítali hned dvě malé princezny
Kateřinku Šimánkovou, která se dne 26. května 2009 narodila rodičům Evě a
Pavlovi Šimánkovým z č.p. 6
a
Adélku Ratzkovou narozenou 21. prosince 2009 rodičům Petře Hudylivové
a Josefu Ratzkovi z č.p. 73

Navždy nás opustil
Pan František Klíma ml. z č.p. 56. *21. 11. 1979

† 15. 1. 2009
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Vánoční ryby
Ve středu 23. prosince byly občanům Cepu vydány vánoční ryby. Proč a podle
jakých pravidel lidé v obci ryby dostávají, bylo zmíněno v zápisech této kroniky
již dříve.
Rozdělování kapříků měli již tradičně na starost pánové Pavel Březina,
Jaroslav Hadač a Miroslav Vidiečan.

Tak tedy „šťastné a veselé“

Vánoční dárek obci
Nejen lidé, ale také obce mohou dostat vánoční dárky. Před letošními Vánoci se
proto mohla radovat i naše obec. Firma HANSON ze Suchdola nad Lužnicí
(těžba štěrkopísků) poskytla obci Cep dar 250 000 Kč.
Srdečně děkujeme !

23

Počasí v roce 2009
Po třech letech poklesla teplota v první lednové dekádě pod -20°C. Ledové dny
trvaly nepřetržitě 21 dní. Teplota nevystoupila nad nulu ani přes den mezi 26.
12. 2008 a 15. 1. 2009. Ve 12 dnech této řady poklesla teplota pod -10°C,
jednou pod -20°C.
Nejnižší průměrná denní teplota v tomto období činila -15,6°C dne 6. ledna
2009.
Měsíc únor „nevybočoval z řady“. Střídaly se mírně teplejší období s chladnými
dny a počasí celkově odpovídalo tomu, čemu jsme v únoru zvyklí.
V poslední březnové dekádě se objevila výrazná tlaková níže nazvaná Herbert.
Na její podružné studené frontě přešla silná sněhová přeháňka, při které se
výrazně ochladilo až na -3,6°C. Zároveň se silným větrem (až 15 m/s) napadlo
kolem 3 cm sněhu. Tento společně s jasnou oblohou v průběhu noci způsobil
velmi nízkou ranní teplotu, a to až -7,5°C. Na frontách TN Herbert se též
vyskytl první větší počet bouřek.
Měsíc duben přinesl teplotní extrém. Zařadil se na místo nejteplejšího dubna
minimálně od roku 1994. Průměrná měsíční teplota činila +11,95°C, což je o
3,97°C více, než činí dlouhodobý průměr pro tento měsíc.
Měsíce květen a červen byly poměrně teplé a byly také typicky „jarní“. Hezké
slunné dny se střídaly s deštivými, ale počasí nevybočovalo z obvyklé „normy“.
Silné srážky, bouřky a silný nárazový vítr přinesl až červenec. Již 2. 7. se
vyskytly bouřky a silný vítr. Na některých místech v republice ten den napadlo
až 80 mm srážek a došlo k lokálním záplavám. Co počasí umí jsme se
přesvědčili také 23. července. Přechod mohutné „squall line“ od západu k
východu byl spojen s velmi silnou vichřicí, kdy vítr dosahoval rychlosti okolo
30 m/s, což je 108 km/hod. Vichřice způsobila na různých místech škody a
výpadky elektrického proudu. Srážky a elektrická aktivita příliš silné ale nebyly.
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2. a 3. srpna přinesl přechod mohutného mezokonvektivního systému celkem
pět bouřkových jader. Ta byla provázena vytrvalým deštěm. Srážky ale nebyly
tak silné, aby způsobily rozsáhlejší záplavy. Za den spadlo do 30 mm.
Tak, jak bylo jaro a léto teplé, přišel podzim náhle a byl dosti chladný. Po
prudkém ochlazení způsobeném vpádem arktického vzduchu začalo 13. října
v některých oblastech republiky sněžit. Nejprve dopoledne ve formě ledových
krupek, později se objevily sněhové vločky. 15. října bylo sněžení trvalejší a
napadl „první sníh“. Ve vyšších polohách leželo kolem 30 cm sněhu.
Od 20. prosince nastoupilo neobvykle chladné počasí. V neděli 20. 12. při vlně
arktických mrazů, které postihly celou Evropu, poklesla teplota až na -19,0°C.
Zároveň však přes den nevystoupila výše než k -11°C. Tím byl zaznamenán
arktický den (naposledy byl takový den 12. 1. 2006).

Ze starých letopisů
Cep pánů z Rožmberka
Držitelé Cepu páni Krajířové z Krajku byli trnem v oku pánům z Rožmberka,
protože Cep se všemi k němu náležejícími pozemky byl jen malou enklávou
zcela obklopenou panstvím pánů z Růže. Oba panské rody spolu velmi dlouho
vyjednávaly, až konečně v roce 1508 pan Petr z Rožmberka obdržel od pana
Kunráta z Krajku a na Bystřici Cep se všemi pozemky a náhradou mu dal
Stříbřec „se svobodníkem a rybníkem ve vsi ležícím“, ves Lutovou a Chlum
s rybníky na „Záboři“ a „Vysokém Brodě“.
Roku 1523 se „uvázal v držbu“ Cepu pan Vilém z Rožmberka, pán na
Krumlově, který „tak mnohou vzpomínku blahou zanechal a zůstal v srdcích
svých poddaných, jenž byl pravým otcem jejich“. Prostý lid ho opravdu
zachoval ve své paměti. Pan Vilém daroval Cepu pozemky, na kterých byl
zbudován rybník, později nesoucí název „Starý“, zvaný také „Na Jestřebí“.
Zavázal za to poddané odváděti z každé usedlosti po jedné slepici ročně „až do
vymření rodu“. Listina je signována, respektive „dána na Krumlově léta Páně
1554 v pondělí po svatém Ondřeji, apoštolu Božím“.
Pan Vilém podle starých záznamů „vedl život téměř královský“ a díky tomu
upadl do velikých dluhů. Aby získal prostředky pro financování svého nádherou
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překypujícího dvora, dával do zástavy jednu ves za druhou a tak se posléze
stalo, že Cep byl zastaven panu Jiřímu Kořenskému z Terešova za 1500 kop
grošů českých.
V roce 1592, po smrti pana Viléma z Rožmberka, zdědil Cep jeho mladší bratr,
pan Petr Vok z Rožmberka. Ten sice usiloval o splacení dluhů, kterými bylo
rožmberské panství zatíženo, ale protože dlužné částky, které byly velmi
vysoké, nemohl splatit okamžitě, byl i on nucen Cep spolu s jinými vesnicemi
dát opět do zástavy Kořenským z Terešova. Teprve po uplynutí zástavní lhůty
připadl opět Cep k „državě Třeboňské“. O tom svědčí smlouva „daná na Třeboni
v sobotu po svatém Valentinu roku 1596“, ve které vladař rožmberského domu
pan Petr Vok z Rožmberka, pán na Krumlově a Třeboni potvrzuje svým
poddaným v Cepu dar „21 jiter pozemků v dědičné držení, za sumu 80 grošů
míšeňských“. Pan Petr Vok byl u poddaných velice oblíben. Podle tehdejšího
sčítání poddaných měl Cep na přelomu 16. a 17. století 607 obyvatel. Byl to
počet na tuto dobu opravdu značný. Lze z toho vyvozovat, že na „zboží
cepském“ žili poddaní v relativním blahobytu. Bohužel lidem oblíbený pan Petr
Vok nevládl dlouho. Současník těchto událostí pan Petr Lomnický z Budče
zaznamenal následující svědectví: „…když lid obdržel zprávu, že pan Petr Vok
6. listopadu 1611 vypustil ducha svého, lkal nad tím velice“.
Panem Petrem Vokem vymřel „po meči“ slavný rod pánů z Rožmberka.

Erby panských rodů, kterým patřil, nebo byl zastaven Cep v
letech 1465 - 1611

Krajířové z Krajku

Páni z Rožmberka

Kořenští z Terešova

