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Vykročili jsme do roku 2010
Čas běží jako voda v řece a my už vstupujeme do dalšího roku s kulatým
letopočtem 2010. V atmosféře dění a událostí rozhodně není čas na nudu. To
platí především o členech obecního zastupitelstva, kteří mají v obci, jak se říká,
o zábavu postaráno. Letošní rok je také rokem komunálních voleb, kdy „staré“
zastupitelstvo bude skládat svým voličům účty za své volební období a v měsíci
říjnu bude zvoleno zastupitelstvo „nové“. Vzhledem k tomu, co v obci bylo
v uplynulém volebním období uděláno, lze už nyní s jistotou tvrdit, že dosavadní
zastupitelstvo obstojí se ctí.
Mimo komunálních voleb nás čekají v měsíci květnu také ještě volby do
poslanecké sněmovny. Věřme, že cepští voliči budou mít i zde „šťastnou ruku“.
Rok, který je před námi, rozhodně nebude rokem „odpočinkovým“. Přejme si
proto, aby byl pro naši obec opět rokem úspěšným, aby se zdařily všechny plány
směřující k jejímu dalšímu rozvoji a zkvalitnění podmínek života všech trvale
usedlých obyvatel, i těch lidí, kteří k nám přijíždějí za odpočinkem a hledají tu
příjemné prostředí pro svou rekreaci.

Czech Point v Cepu
Od 1. 4. 2010 je na Obecním úřadě v Cepu zřízen přístup do systému Czech
Point. Uvedený systém umožňuje vydávat občanům ověřené výpisy z některých
informačních systémů veřejné správy. Na zřízení služby Czech Point dostala
obec dotaci 70 000 Kč z Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Za vydání výpisu vybírá Obecní úřad správní poplatek a to za:
o výpis z rejstříku trestů

50 Kč

o výpis z katastru nemovitostí

100 Kč za první stranu,
za každou další 50 Kč

o výpis z bodového hodnocení řidiče

100 Kč za první stranu,
za každou další 50 Kč

o výpis z Živnostenského rejstříku

100 Kč za první stranu,
za každou další 50 Kč
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o podání žádosti o vydání živnostenského listu 1 000 Kč správní poplatek
Živnostenského úřadu a
50 Kč za podání
o autorizovaná konverze dokumentů

30 Kč za každou stranu

Úřední hodiny Czech Point:
pondělí 8.00-14.00hod
středa 18.00-19.00 hod

Provoz služby Czech Point na Obecním úřadě v Cepu zajišťuje paní Jaroslava
Chrtová, která je na OÚ zaměstnána a pro všechny klienty umí vytvořit
příjemnou atmosféru a hlavně poradit a pomoci.
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Zaměstnanci obce v roce 2010
Podle rozhodnutí zastupitelů obce byli pro rok 2010 na veřejně prospěšné
práce přijati:
pan Zdeněk Staněk
paní Julie Vidiečanová
pan Josef Mikl
Jako administrativní pracovnice a osoba odpovědná za agendu OÚ byla vybrána
paní Jaroslava Chrtová, která má rovněž na starost fungování služby Czech
Point (jak už bylo výše komentováno).

Investiční akce v obci
Přestavba bývalé ZŠ
Lze říci, že dlouho plánovaná přestavba bývalé školy na celkem šest
bytových jednotek se stala investiční akcí roku 2010, a svým významem a
rozsahem je srovnatelná s výstavbou ČOV.
Již v lednu 2010 byla Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze (MMR) předána
žádost Zastupitelstva obce Cep o dotaci na výstavbu sociálních bytů. ZO
rozhodlo zažádat o dotaci na čtyři sociální byty. Zbývající dva budou byty
obecní, na které se dotace nevztahuje. Na výstavbu jednoho sociálního bytu je
poskytována dotace ve výši 550 000.- Kč. Jednalo se tedy o dotaci v celkové
výši 2 200 000.- Kč.
Projekt přestavby bývalé školy zpracovala a v květnu kompletně předala firma
JK – STAVPROJEKT ze Suchdola nad Lužnicí a za tuto práci fakturovala
163 440.- Kč. Vypracovaná projektová dokumentace byla předána firmě
Stavební poradna, s.r.o. v Českých Budějovicích, jako podklad pro zadávací
řízení stavby včetně výběru dodavatele. Za realizaci zadávacího řízení
fakturovala tato firma 42 680.- Kč.
Jako generální dodavatel stavby byla v rámci zadávacího řízení vybrána
Jindřichohradecká stavební, s.r.o. se sídlem v Jindřichově Hradci a hned
v září se práce na přestavbě naplno rozeběhly.
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Bylo ještě třeba učinit zadost některým povinnostem, které každý investor ze
zákona má. Jednalo se především o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) a povinného technického dozoru. Funkce koordinátora BOZP se
zhostil pan Ing. Antonín Kajzr z Liberce za smluvní cenu 25 000.- Kč (v roce
2010 fakturoval částku 14 400.- Kč). Technický dozor zajišťoval pan Petr
Lenc ze Ševětína za smluvní cenu 80 000.- Kč (v roce 2010 fakturoval za svoji
práci 48 000.- Kč).
Dodavatelská firma se do práce pustila opravdu energicky, a jak prokázaly také
kontrolní dny, odváděla velmi dobrou práci. V roce 2010 si fakturovala za
provedené práce celkem 4 902 946.- Kč.

Z nových bytů v prvním poschodí bude hezký výhled

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Další investicí roku 2010 byla oprava a rozšíření požární zbrojnice. Za stavu
který existoval, nebylo možno ve zbrojnici garážovat nový vůz VW Transportér
zakoupený v roce 2009 a také celkový technický stav zázemí SDH Cep byl dosti
neuspokojivý. Zastupitelstvo obce si bylo plně vědomo, že pokud pro činnost
dobrovolných hasičů vytvoří dobré podmínky, může očekávat také dobrou práci
členů sboru.
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Proto hned v dubnu byla podána žádost na přiznání dotace z grantu oprav
požárních zbrojnic, které bylo vyhověno a v červenci byla přidělena dotace ve
výši 180 000.- Kč. Na rekonstrukci bylo počítáno s náklady v celkové výši
280 000.- Kč.
20. července bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Za
obec se účastnila hodnotící komise ve složení: Ing. Jan Vobejda – starosta,
Jan Jezvík a Miloš Kanděra – zastupitelé.
Projektovou dokumentaci zpracovala firma JK-STAVPROJEKT ze Suchdola
nad Lužnicí. Dále se na rekonstrukci podílely tyto firmy a jednotlivci:





JIPAMA Hrachoviště
Zdeněk Gregor Suchdol nad Lužnicí
Václav Zeman jr. Cep
Zdeněk Fical Suchdol nad Lužnicí

Součet nákladů na tuto investiční akci dosáhl sumy 257 500,80 Kč.
Zbrojnice byla prodloužena, instalována nová vrata a okna, nový krov, střešní
krytina, okapy a svody, opravena fasáda a vnitřní omítky. Kolaudace hotového
díla proběhla dne 20. listopadu 2010. Tak jak se vám líbí? (viz snímek).
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Obnova vedení elektřiny „V chalupách“
V měsíci únoru nabídla firma E-on obnovení vedení silové elektřiny
v místní části nazývané „V chalupách“. Rekonstrukce vedení bude
realizována v polovině roku 2012. Podmínkou je zpracování projektové
dokumentace. Zastupitelstvo tuto nabídku akceptovalo s tím, že vypracování
projektu bude svěřeno firmě FIERA.

Drobné investice
 V dubnu byla na myslivně provedena oprava omítek a střešní krytiny.
 Ze dvou nabídek na obnovu obecního rozhlasu od firem:
1. SOVT – RADIO, s.r.o. (cenová nabídka 146 370,- Kč)
2. JD rozhlasy (cenová nabídka 192 720,- Kč)
byla vybrána firma SOVT – RADIO, s.r.o. Obecní rozhlas je po
rekonstrukci dobře slyšet i tam, kde s touto věcí byly dříve potíže.
 Firma Strabag vyhrála výběrové řízení na opravu silnice z Majdaleny do
Hrachovišť.
 V září byla provedena oprava propadlé kanalizace od čp. 31 až k čp. 73.

Sponzorské dary
V měsíci dubnu poskytla firma HANSON ze Suchdola nad Lužnicí (těžba
štěrkopísků) obci Cep dar 250 000 Kč.
V květnu obdržela obec dar od firmy Eaton Elektrotechnika s.r.o. ze Suchdola
nad Lužnicí a to ochranné jističe pro plánované elektroinstalace v celkové
hodnotě 10 911,- Kč
Oběma dárcům patří náš veliký dík a ujištění, že darované peníze budou dobře
využity.
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Kultura a zábava
Masopustní průvod a zábava
V letošním roce masopustní průvod masek obešel obec už 13. února.
Napadlo hodně sněhu, a proto se cesta musela předem prohrnout a proházet.
Tato sněhová nadílka byla také příčinou mnohé taškařice.
Jako obvykle následovala v „Cepské hospodě“ od 20.00 hodin taneční zábava.
Průvod doprovázela dechová hudba „Flamendři“, která také hrála při taneční
zábavě.
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (nazývané podle
oblastí ostatky, fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl
pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se
dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se
na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové
hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnili, se posílala bohatá výslužka, kdysi na
Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala
huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.
V některých regionech, tak jako i v našem, je součástí oslav obřadní průvod
masek, který obchází s muzikou vesnicí. Tento akt konají zvlášť vypravené
skupiny lidí ve specifickém ustrojení a se specifickým chováním, majícím
dlouhou tradici.
Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo boží milosti.
Vše je později společně konzumováno v hospodě během večerní zábavy.
Zachoval se kronikářský záznam, že český král Vladislav II. k sobě pozval
měšťany a slavil s nimi po tři dny masopust. Součástí programu byl pochodňový
tanec.
Z těchto zvyklostí se do dnešních časů zachovalo pouze pohoštění průvodu při
jeho zastávkách u jednotlivých „hospodářů“ a „hospodyň“ a průvod masek
(bohužel). Na druhé straně se už také ale nikdo čtyřicet dní nepostí (bohudík).
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Protože rok 2010 byl bohatý na sníh, bylo nutno předem připravit „terén“
pro průvod masek a jeho doprovod tak, aby všechny bylo možno náležitě
uvítat. Takovou přípravu ukazuje náš obrázek.

Muzikál Baron Prášil
V dubnu zorganizoval OÚ Cep kulturní zájezd do Prahy, spojený se shlédnutím
nového muzikálu „Baron Prášil“. Přestože cena vstupenky (499 Kč) nebyla
zanedbatelná, našlo se zájemců opravdu dost. Cestu autobusem pro občany Cepu
plně hradil Obecní úřad. Volné vstupenky a místa v autobusu byla nabídnuta
zájemcům z Hrachovišť, Suchdola nad Lužnicí a Majdaleny. Cestovné za tyto
účastníky bylo přeúčtováno poměrnou částkou příslušným Obecním úřadům.
Hudbu k muzikálu Baron Prášil složil Zdeněk Barták, libreto podle knihy
G.A.Bürgera napsal Petr Markov a režie se ujal Filip Renč. Muzikál měl
premiéru 25. února 2010 v divadle Hybernia v Praze.
Filip Renč řekl o tomto muzikálu, který je komedií kombinující zpěv
s humorem, že nepochybně osloví všechny generace.
Obsazení muzikálu je také přímo „hvězdné“. Daniel Hůlka, Josef Vojtek, a
Marian Vojtko alternují v hlavní roli, dále v různých dalších rolích vystupují
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například Kateřina Brožová, Helena Vondráčková, Sabina Laurinová, Jiří
Langmajer, Aleš Háma, Zdeněk Izer a mnoho dalších.
Tvůrci se zaměřili na scénu, do které investovali více než 50 milionů korun. V
muzikálu jsme se proto setkali s úžasnými trikovými scénami, viděli jsme létat
Barona Prášila nad hlavami diváků a celé představení bylo charakteristické
velmi neobvyklou, překvapivě zajímavou vizualizací.
Hlavní předností muzikálu je jeho smysl pro cit, napětí i humor. Pokud bylo
jeho cílem oslavit lidskou fantazii, rozhodně nezklamal.

Marian Vojtko jako baron Prášil a Helena Vondráčková jako Evelína
při „děkovačce“
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Stavění máje a pálení čarodějnic
Na Filipojakubskou noc připadající na 30. dubna se už tradičně cepští dobře
připravili. Poslední dubnový den byl neobvykle teplý a slunečný. Večer po
devatenácté hodině se před „Cepskou hospodou“ sešlo, jako obvykle, hodně lidí,
aby pomohli zdobit a stavět máj, nebo jen tuto činnost sledovali. Máj byla opět
nejvyšší v celém okolí, krásně a „předpisově“ ozdobená a také postavena
bez potíží. Večer na břehu rybníka „Velký“ zaplála vysoká hranice a podle
starého českého zvyku začal rej čarodějnic. Vše šlo jako po másle, nálada byla
skvělá, možná až příliš. Každopádně v noci, kdy už ostražitost strážců máje byla
ta tam, podařilo se „Braňákům“ májku podříznout. Je to sice pro postiženou
obec jistá potupa, ale i to patří ke starým zvykům a nejen u nás. Snad si někdo
vzpomene, jak veselý pan Gabriel Chevallier ve své knížce „Zvonokosy“, která
je jakousi kronikou malého městečka v jihofrancouzském Beaujolais, popsal
vpád „Žumprováků“ sledující podobný cíl. Proto buďme rádi, že se takovéto
příhody ještě stávají, protože to znamená, že se lidé baví a mají rádi legraci.

Vztyčení máje 30. dubna večer
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Uctění památky padlých
Jako každým rokem tak i letos v měsíci květnu bylo vzpomenuto na ty obyvatele
obce, kteří v letech I. světové války a v době nacistické okupace položili své
životy. Jejich pomník proti kostelu sv. Jana Křtitele byl opět ozdoben květinami
a jeho okolí upraveno. Tak se naše obec každoročně v měsíci květnu přihlašuje
k myšlence zformulované po roce 1945 do těchto několika slov: „Nic nebude
zapomenuto, nikdo nebude zapomenut“.

Den dětí
Dne 12. června se konala oslava Mezinárodního dne dětí, pořádaná jako
obvykle společně s obcí Hrachoviště.
Na tento den se děti vesměs velmi těší. Dostávají malé dárky, školy a obce pro
ně chystají různé společenské i sportovní akce. I když byl první oficiální
Mezinárodní den dětí uznán až v roce 1950, už v roce 1834 se redakce
tehdejších Kwětů věnuje spolu s Josefem Kajetánem Tylem v jednom čísle
jen a jen dětem. V té době se tento den oslavoval prostřednictvím různých
představení a her na půdě škol.
Naše obec má v tomto směru mnoho dobrých zkušeností a oslavy svátku dětí
organizuje již tradičně. Program byl letos zajištěn „vlastními silami“, tedy
bez přítomnosti profesionálních herců a moderátorů. Organizace se ujaly paní
Jana Pajchlová a paní Jaroslava Chrtová, kterým ochotně pomohly některé
maminky. A výsledek byl opravdu skvělý. Program byl bohatý a pestrý. Po
zahájení, které se konalo u bývalé školy, následovalo celkem deset různých
zajímavých soutěží, dotovaných pěknými cenami. Všechny děti obdržely malé
dárky v podobě sladkostí a nápojů a nakonec bylo vše korunováno společným
opékáním vuřtů, které zajistili cepští hasiči. Akce se opět vydařila a děti si
odnesly mnoho dojmů a zážitků.
O náklady se podělily Obecní úřady obou pořádajících obcí podle počtu
zúčastněných dětí. Zvláštní uznání patří místostarostce Cepu, paní Janě
Pajchlové a pracovnici OÚ paní Jaroslavě Chrtové, které se o zdar oslavy
MDD nejvíce zasloužily.
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Cepská pouť
V sobotu 26. června byl v Cepu opět brzy ráno „budíček s dechovkou“. Kapela
„Flamendři“, jako každý rok, obešla celou ves, zahrála všem navštíveným, kteří
byli „přistiženi“ doma a pozvala na pouťovou zábavu do „Cepské hospody“.
Nejdříve museli vstávat obyvatelé části „V chalupách“, protože tam se
pravidelně budit brzy ráno začíná. Už bylo slyšet povzdechy v tom smyslu, že
by se to zase jednou mělo vzít v opačném směru. Ale to spíš jen v legraci.
Zábava byla vydařená, zdravému jádru obyvatel obce se ani ve 3.00 hodiny
v neděli ráno domů nechtělo. Ale to už taky patří k věci.

„Flamendři“ v akci

Poslední leč
Letošní poslední leč cepského Mysliveckého sdružení se konala v „Cepské
hospodě“ 13. listopadu. Byl to zase tak trochu svátek všech příslušníků
Hubertova cechu. Poslední leč není totiž jen oslavou úlovků a taneční zábavou.
Je to především závěr ročního období plného práce a starání se o zvěř i les.
Takové ohlédnutí za vším, co bylo v oblasti myslivosti vykonáno je jistě namístě

14

a pro samotné myslivce je poslední leč také odměnou za vše, čím se o dobrý
výsledek zasloužili.
Lidé, kteří myslivci nejsou, mají tendenci vidět spíše ty světlejší a veselejší
stránky mysliveckého života a snad i trochu závidět. Ale holou pravdou je, že
každá radost je vykoupena hromadou tvrdé práce a to často i v dosti
„nestandardních“ podmínkách, co se počasí a terénu týká.
Proto jsme rádi, že zde myslivce máme a jejich slavný den můžeme s nimi
každoročně oslavit i my, ostatní.

Výlož zvěře po naháňce

Mikulášská besídka
Na závěr roku uspořádalo Zastupitelstvo obce pro cepské děti Mikulášskou
besídku s nadílkou. Konala se 4. prosince od 17.00 hodin v „Cepské
hospodě“. Zastupitelstvo také na tuto akci odsouhlasilo ze svého rozpočtu
výdaj ve výši 500.- Kč na jedno dítě.
Besídka byla velice zdařilá. Tentokrát nezbytnou pohádku pro cepské děti
zahráli členové loutkového divadla z Třeboně pod vedením pana Augustina
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Kotila. A co víc, byl to dárek loutkoherců dětem, protože hráli bez nároku na
honorář. Následovaly opět různé soutěže, a v sále „Cepské hospody“ dětská
diskotéka s občerstvením. Všechny děti dostaly také pěkné vánoční balíčky.
V dnešní době je svatý Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým
bílým vousem a doprovázejí jej andělé a čerti. Tato skupinka obchází rodiny
s dětmi večer 5. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o
symbolické „trestání“ zlobivých dětí. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na
Vánoce. Rozdává spíše pamlsky, nebo malé dárky pro štěstí. V této tradici jde
totiž především o zážitek, ne tak o dary.

Návštěva sv. Mikuláše tak, jak je zpodobněna ve skanzenu
v Přerově nad Labem

Rybářské závody
V Cepu se každoročně konají nejméně dvakrát rybářské závody. Jeden z termínů
je vyhrazen dětem, které rybařinu okukují u svých tatínků nebo dědečků, druhý
termín je určen dospělým příslušníkům Petrova cechu a tady už jde vesměs o
opravdu tvrdé soupeření.
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Ředitelem závodů bývá člen zastupitelstva pan Jaroslav Hadač. Organizační
záležitosti pak řeší s přehledem pan Miroslav Vidiečan za pomoci pana Jiřího
Pilze.
V letošním roce závodily děti 4. září, a 10. září pak dospělí, vesměs zkušení
borci, kteří se této akce zúčastňují každoročně.

Soutěž jednotek SDH
Jak již bylo dříve v kronice uvedeno, starosta obce Ing. Jan Vobejda jmenoval
obecní jednotku Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v lednu roku 2008. To
ovšem neznamená, že by před tímto aktem v Cepu dobrovolní hasiči
neexistovali. Ve starých letopisech se dočteme, že už v roce 1889 byla pro
potřeby místních hasičů pořízena stříkačka za 18 zlatých. Jednalo se velmi
pravděpodobně o stříkačku malou, převáženou na podvozku podobném trakaři.
Ale hasiči tu již historicky existovali. První sbor dobrovolných hasičů zřízený na
území našeho dnešního státu byl Sbor dobrovolných hasičů v Zákupech,
založený roku 1850. Tento sbor byl složen převážně z německých občanů
Zákup. Nejstarší ryze český sbor dobrovolných hasičů byl založen ve Velvarech
roku 1864 a dosud existuje. Cepští hasiči tedy také patří do této více než
stoleté historie, psané mnoha obětavými lidmi, kteří nejen pomáhali
spoluobčanům v nouzi, ale stali se také, a to především na českém venkově,
nositeli kulturních a vlasteneckých tradic.
Sbor má ve svém názvu termín „dobrovolných“. To ovšem neznamená, že
jakákoliv činnost záleží jen na dobré vůli členů sboru. Dobrovolné je pouze
členství v SDH. Jestliže se kdokoliv rozhodl do SDH vstoupit, vše další, jako
výcvik, účast při zásahu, vzdělávání atd. je už povinností. Cepští hasiči to
zřejmě pochopili správně a svou aktivitou zcela jistě nedělají svým
předchůdcům ostudu.
První ročník „Soutěže v požárním útoku o pohár starosty“ byl v Cepu
vyhlášen a zorganizován právě v roce 2010. Konal se v prostoru návsi před
„Cepskou hospodou“ 18. září. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na tento účel
sponzorský dar ve výši 5 500 Kč.
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Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev, která soutěžila v těchto kategoriích:
 Muži – 9 družstev
 Ženy – 2 družstva
 Muži nad 50 let – 1 družstvo

Tabulka výsledků
Družstvo

Čas

Pořadí
v kategorii

Absolutní
pořadí

6
5
4
3
8
1
2
9
7

6
5
4
3
11
1
2
12
9

1
2

7
8

1

10

Muži
Branná
Cep A
Cep B
Dvory
Kojákovice
Kolence
Majdalena
Vlkovice
Zvíkov

44:00
43:68
42:80
40:20
1:18:00
38:80
39:50
1:18:59
49:00

Ženy
Majdalena
Vlkovice

46:30
47:50

Muži nad 50 let
Cep

1:06:00

Jak je patrno, cepští hasiči obstáli se ctí. Uznání si zaslouží i družstvo „starých
pánů“. To, že rozdíl mezi vítězi a družstvem na sedmém místě v kategorii mužů
je pouhých 10,2 sekundy napovídá, že boj byl tvrdý a úroveň výkonu družstev
srovnatelná. Obě družstva žen byla opravdu skvělá a svým kolegům mohla
směle konkurovat. Vždyť ženy z Majdaleny byly jen o 6,5 sekundy pomalejší,
než jejich muži, kteří obsadili krásné druhé místo. Děvčata z Vlkovic byla
dokonce o 31:09 sekundy lepší, než vlkovičtí muži. V celkovém hodnocení by
tak ženská družstva obsadila mezi ostatními 7. a 8. místo.
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Finále požárního útoku. Oba proudy vody zasáhly svůj cíl.
Vedle soutěže v požárním útoku plnila přítomná družstva ještě další discipliny,
které byly zařazeny spíše pro zábavu a trochu legrace. Jak je patrno z následující
fotografie, úkolem byla doprava jednoho člena družstva po úzké dřevěné lávce
na trakaři přes rybník. Zároveň další člen měl v proděravělé nádobě přenést přes
rybník co nejvíce vody. Všichni, soutěžící i přihlížející se nasmáli dost a dost.
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Že se úkol vždy nepodařil, je nabíledni. Bylo dost těch, kteří se smočili ve vodě
rybníka, ale nikomu to nevadilo, nikdo se nezlobil (viz další snímek).

Starosta Ing. Jan Vobejda předává „Pohár starosty“ vítěznému družstvu
mužů SDH Kolence
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Co říci závěrem. Akce se cepskému pořádajícímu sboru opravdu vydařila. Na
své si přišli i ti, kteří se chtěli jen podívat, jak to ti naši hasiči dovedou. Bylo
hodně legrace a vesměs panovala dobrá nálada. Když se při loučení spontánně
ozvalo třeba „tak zase za rok, kluci…“ bylo jasné, že se počítá s podobnými
soutěžemi i v budoucnu. Prostě dobrá věc se podařila a bylo by jen dobře, kdyby
se z toho, co jsme viděli, stala v Cepu tradice. Nemalou zásluhu na zdaru má
vedle členů SDH Cep také Zastupitelstvo obce, kterému patří poděkování a
uznání všech přítomných. „Našim“ hasičům pak můžeme přát jen hodně zdaru,
sil a elánu do další práce a plnění toho všeho, co „hasičina“ vyžaduje.

Volby do poslanecké sněmovny
Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhly také v naší obci volby do poslanecké
sněmovny. Volební místností byl sál „Cepské hospody“.
Okrsková volební komise zabezpečovala s předstihem důstojný průběh voleb.
Sešla se na svém prvním zasedání v kanceláři OÚ za přítomnosti starosty
Ing.Jana Vobejdy už 7. května ve složení:
pan Miroslav Heřmánek – delegát KSČM
paní Jana Pajchlová – jmenována starostou obce
pan Jaroslav Hadač – jmenován starostou obce
slečna Denisa Vobejdová – zapisovatelka
Na tomto zasedání byl předsedou OVK zvolen pan Miroslav Heřmánek,
místopředsedkyní paní Jana Pajchlová.

Dále komise složila tento zákonem předepsaný slib:
„Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci
a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České
republiky“.
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Volební lístky byly distribuovány všem voličům okrsku v zákonem stanovené
lhůtě před konáním voleb.
Volební místnost byla upravena podle platných předpisů a otevřena pro voliče
v pátek 28. 5. od 14.00 do 22.00 hodin, v následujícím dni pak od 08.00 do
14.00 hodin.
Kontrolu volební místnosti provedl Městský úřad Třeboň v sobotu 29. 5.
v čase 11:05 – 11:18 hodin. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Na seznamu voličů bylo registrováno celkem 160 oprávněných voličů. Z nich
se voleb skutečně zúčastnilo 91 občanů, to je 56,88 % registrovaných voličů.
Volební výsledky zpracovala okamžitě po uzavření volební místnosti Okrsková
volební komise. Výsledky hlasování přináší následující tabulka.

Strana
ČSSD
ODS
TOP 09
Věci veřejné
KSČM
Česká pirátská strana
Strana zelených
Křesťanská demokratická strana
Konzervativní strana
Strana práv občanů Zemanovci
Dělnická strana sociální spravedlnosti

Počet hlasů
celkem
24
18
14
12
9
7
2
2
1
1
1

Počet hlasů
přednostních
10
13
4
0
5
3
0
0
0
0
0

Zápis o průběhu a výsledcích hlasování byl pořízen, přečten a podepsán
všemi členy komise s právem hlasovat 29. 5. ve 14:53 hodin.
Převzetí výsledků hlasování Českým statistickým úřadem do dalšího
zpracování potvrdil jeho pověřený zaměstnanec pan Pavel Vaňásek
v „Protokolu o bezchybném převzetí výsledků“ dne 29. května 2010 v čase
15:33:29 hodin.
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Volby obecního zastupitelstva
Jak už bylo v úvodu naznačeno, konaly se v roce 2010 také komunální volby.
Termín připadl na pátek a sobotu 15. a 16. října. Je samozřejmostí, že každé
volby musí proběhnout důstojně a podle všech demokratických pravidel. Proto
včasná a odpovědná příprava na tento akt je vždy jeho velice důležitou součástí,
což si jako voliči vesměs málo uvědomujeme.
Příprava kandidátek probíhala už v červenci, protože již 10. srpna v 16.00 hodin
uplynula lhůta k jejich podání k registraci.
V naší obci sestavily svoji kandidátku dva nezávislé subjekty. Byly to:
1. Sdružení nezávislých kandidátů Cep - vylosované číslo 1
2. Sdružení nezávislých kandidátů „Za obec krásnější“ - vylosované
číslo 2
Do zastupitelstva bylo voleno 7 členů.
Sdružení nezávislých kandidátů Cep představilo následující kandidátku:
1. Ing. Josef Škvorák, 52 let, OSVČ, bytem Cep, bez politické příslušnosti
2. František Jezvík, 23 let,zemědělský dělník, bytem Cep, bez politické
příslušnosti
3. Pavel Hadač, 53 let, dělník, bytem Cep, bez politické příslušnosti
4. Marie Korbelová, 55 let, vrátná, bytem Cep, bez politické příslušnosti
5. Josef Kamiš, 44 let, řidič, bytem Cep, bez politické příslušnosti
6. Josef Soukup, 26 let, stavební dělník, bytem Cep, bez politické
příslušnosti
7. Simona Klímová, 21 let, operátorka, bytem Cep, bez politické
příslušnosti
8. Jan Jonáš, 30 let, obchodní zástupce, bytem Cep, bez politické
příslušnosti
Kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů „Za obec krásnější“ byla
následující:
1.
2.
3.
4.

Ing. Jan Vobejda, 50 let, revírník, bytem Cep, bez politické příslušnosti
Jana Pajchlová, 58 let, dělnice, bytem Cep, bez politické příslušnosti
Pavel Březina, 55 let, řidič, bytem Cep, bez politické příslušnosti
Jan Jezvík, 60 let, řidič, bytem Cep, bez politické příslušnosti
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5.
6.
7.
8.

Jaroslav Hadač, 53 let, dělník, bytem Cep, bez politické příslušnosti
Josef Soukup, 62 let, důchodce, bytem Cep, bez politické příslušnosti
Václav Zeman, 30 let, řidič, bytem Cep, bez politické příslušnosti
Miroslav Hadač, 45 let, truhlář, bytem Cep, bez politické příslušnosti

V měsíci září byli voliči s kandidátkami seznámeni a volební lístky byly
distribuovány v zákonném termínu před konáním voleb.
Vlastní volby se konaly 15. a 16. října ve vyzdobeném sále „Cepské Hospody“.
Nad jejich průběhem bděla a konečné výsledky zpracovala volební komise ve
složení:
paní Jaroslava Chrtová – předsedkyně
paní Věra Hartová – členka
paní Julie Kroutlová – členka
zapisovatelkou byla slečna Denisa Vobejdová
Podle sčítání všech platných hlasů bylo zvoleno toto nové zastupitelstvo:
Ing. Jan Vobejda
Jana Pajchlová
Pavel Březina
Jan Jezvík

Václav Zeman
Ing. Josef Škvorák
František Jezvík jr.

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce
Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo 8. listopadu 2010
v kanceláři Obecního úřadu.
Starostou obce byl znovu zvolen Ing. Jan Vobejda, místostarostkou paní Jana
Pajchlová.
Všem zastupitelům přejeme mnoho sil, vytrvalosti a elánu do dalších let
jejich záslužné a nelehké práce pro obec a její občany.

Obecní rozpočet na rok 2010
Rozpočet obce na rok 2010 schválilo obecní zastupitelstvo původně jako
schodkový, jak je patrno z následujícího přehledu:
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Plán:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Plánované hospodaření se schodkem

5 064 416,50 Kč
8 635 477,90 Kč
- 3 571 061,40 Kč

Vzhledem k tomu, že faktury související s investiční činností v souhrnné částce
1 402 489,- Kč došly až v závěru prosince a byly splatné v dalším roce a také
Zastupitelstvo obce pečlivě sledovalo všechny příjmy, platby, výdaje a
využívalo možnosti získání dotací, byl konečný výsledek hospodaření
přebytkový, jak plyne z následujících čísel:
Skutečnost:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Skutečné hospodaření s přebytkem

7 771 638,95 Kč
7 047 874,85 Kč
+723 764,10 Kč

Výsledek hospodaření obce v roce 2010 byl tedy o více, než 4 mil. Kč lepší,
než původně plánovaný.

Některé další obecní výdaje
Z obecního rozpočtu je hrazeno mnoho různých faktur, o kterých řada občanů
vůbec neví, a přesto jde o výdaje zabezpečující služby, bez kterých by chod
obce nebyl myslitelný. Tak například v roce 2010 byly mimo jiné zaplaceny
tyto položky:
 Za svoz a skládkování odpadů
 Jako příspěvek na stravování občanů
 Za revizi elektrického zařízení (kostel, obchod, atd.)

95 670.-Kč
6 445.-Kč
26 910.-Kč

 Za stoly pro „Cepskou hospodu“

18 400.-Kč

 Za opravy dopravních prostředků (multikára, valník)

22 954.-Kč

 Za dopravu autobusem na muzikál „Baron Prášil“
 Za neinvestiční výdaje pro žáky ZŠ a MŠ
dojíždějící do Třeboně

9 455.-Kč
122 760.-Kč
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Podobných výdajů bychom mohli uvést mnohem více. Z uvedeného příkladu je
evidentní, že cílem tohoto „utrácení“ je prioritně zajištění bezproblémového
chodu obce a spokojenost jejích obyvatel.

Drobné zprávy z obce
 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro obyvatele obce bude případné
ubytování na „Myslivně“ do 3 dnů zdarma. Elektřina se bude platit dle
odečtu elektroměru.
 Od roku 2010 se změnil ubytovací poplatek v objektu „Myslivny“ ze 4,na 6,- Kč za osobu a den.
 V listopadu podala nájemkyně „Cepské hospody“ paní Hana
Maršálková výpověď z pronájmu k 15. 1. 2011. V prosinci bylo proto
vyhlášeno výběrové řízení na pronájem tohoto obecního zařízení.
 V prosinci zajišťoval starosta Ing. Jan Vobejda brigádníky na těžební
práce v obecním lese. Největším odběratelem dřevní hmoty je firma
KODAVO, spol. s r.o. Suchdol nad Lužnicí – „Lesnická a
dřevozpracující činnost“.
 Údržbu místních komunikací v zimních měsících 2010/2011 přislíbila
firma JIPAMA z Hrachovišť.

Společenská kronika
Životní jubilea
Padesátiny letos oslavili:
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní

Alena Dvořáková
Jaroslav Hofbauer
Jana Jandová
Ivana Jezvíková
Irena Škvoráková
Jan Vobejda
Hana Vobejdová

č. p. 45
č. p. 98
č. p. 86
č. p. 41
č. p. 77
č. p. 31
č. p. 31

26

Pětapadesáté narozeniny slavili:
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní

Pavel Březina
Václav Dvořák
Marie Korbelová
Josef Suk
Margita Vantuchová

č. p. 95
č. p. 45
č. p. 93
č. p. 98
č. p. 33

Šedesátiny přivítali:
Pan Josef Herda
Paní Marie Soukupová

č. p. 11
č. p. 12

Šedesát pět let oslavili:
Paní Věra Hartová
Pan František Pajchl
Pan Jaroslav Růžička

č. p. 64
č. p. 3
č. p. 98

Sedmdesátileté jubileum slavili:
Pan
Pan
Pan
Pan

Jan Benda
František Hadač
Vladimír Kocourek
Josef Leština

č. p. 78
č. p. 85
č. p. 97
č. p. 75

Sedmdesáté páté narozeniny slavili:
Pan František Hadač
Pan František Mikl
Paní Marie Paďourková

č. p. 30
č. p. 61
č. p. 38
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Přivítali jsme mezi námi další krásnou holčičku
Jmenuje se
Nikolka Pajchlová
a narodila se dne 17. září 2010 rodičům Pavlíně Šniagerové a
Petru Pajchlovi z č. p. 98. Děťátku přejeme dlouhý a šťastný
život, rodičům mnoho radosti z malého potomka.

Navždy nás opustil
Pan Václav Kroutl z č.p. 36. *14. 9. 1939

† 26. 4. 2010
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Vánoční ryby
Výdej vánočních ryb občanům Cepu proběhl podle několik let platných pravidel
letos už dne 22. prosince od 11. hodin před místním obchodem se smíšeným
zbožím.
Zastupitelstvo obce tímto originálním způsobem před každými Vánocemi
popřeje „šťastné a veselé svátky“ všem zdejším obyvatelům. Proto i jemu na
oplátku patří přání hodně zdraví, úspěchů a zdaru v práci v celém roce, který už
klepe na dveře.

Panečku, je to ale „macek“!

Počasí v roce 2010
V měsíci lednu zasáhla naše území další vlna arktických mrazů, spojená s
mohutnou tlakovou výší nad severovýchodní Evropou. Takto chladné počasí
trvalo již od 20. prosince roku 2009. Ve středu 27. ledna byla naměřena ranní
minimální teplota -23,1°C. Koncem měsíce ledna také komplikovalo dopravu
vydatné sněžení, které způsobilo i řadu škod na lesních porostech.
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Tento ráz počasí se udržel i v měsíci únoru. Další vytrvalé sněžení na studené
frontě přicházející od severozápadu způsobilo další nárůst sněhové vrstvy, což
způsobilo kalamitu také v železniční dopravě. Podle názorů některých
pamětníků nebylo tolik sněhu od 80. let minulého století. Především díky
silnému větru se na silnicích tvořily sněhové jazyky a závěje. Teprve ve třetí
únorové dekádě, po více než dvou měsících trvalých mrazů a neustálého
přírůstku sněhové vrstvy, konečně zima povolila a nastala obleva. Denní teploty
vystoupaly několik stupňů nad bod mrazu a srážky byly smíšené, nebo čistě
dešťové. Ležící těžký sníh způsobil v lesích četné polomy a vývraty.
Ani v březnu se zima nevzdává a po období oblevy opět dala pocítit, že stále
ještě vládne ona. Nejprve v prostoru střední Evropy zaúřadovala tlaková výše,
která přinesla vyjasnění a ochlazení a poté se od západu nasunula tlaková níže,
která přinesla do Čech od západu vydatné sněžení. Před čelem srážkové fronty
zůstalo jasno a teploty poklesly hluboko pod nulu. V polovině měsíce ale už
dorazili jedni z prvních poslů jara - špačci. V noci z neděle 14. března na
pondělí 15. března přešla přes naše území výrazná studená fronta a silného
sněžení přinesla i první výraznější bouřky. Do rána se na silnicích vytvořila silná
ledovka. Během pondělí 15. března se vyskytovalo větší množství intenzivních
sněhových přeháněk. 18. Března po dlouhém období podprůměrných teplot
došlo ke zvratu a konečně zavládly teploty odpovídající začátku jara. Po
přechodu teplé fronty 17. března začal na naše území od západu proudit teplý
vzduch, který přinesl denní maxima okolo +10,0°C. Minimální teplota v noci
dosahovala ještě -4 až -6°C. V sobotu 20. března v 18:32 SEČ začalo
astronomické jaro. Již o den později bylo tání sněhu akcelerováno vysokou
denní teplotou (až +12°C) a srážkami. Došlo k vzestupu hladin vodních toků.
Nad chladným povrchem pokrytým sněhem docházelo během dne k tvorbě
přízemních mlh. Do konce měsíce stoupaly denní teploty až k 18°C, čímž byly
překonány dosavadní rekordy pro tyto dny. Teplé období bylo ukončeno
výraznou studenou frontou, která do jihozápadních a jižních Čech přinesla
bouřkovou squall line letního typu.
Měsíc duben už od samého začátku nezůstal nic dlužen své pověsti měsíce s
„bláznivým“ počasím. Po přechodu výrazné studené fronty od západu došlo
nejenom k prudkému ochlazení z teplot nad +12°C až k nule a pod ní, ale
především k silnému a vytrvalému sněžení, které především na Vysočinu
přineslo až 25 cm nového sněhu. Erupce islandské sopky Eyjafjallajökull 21.
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března 2010 vyprodukovala velké množství popela a prachu, které převažující
severozápadní proudění až v dubnu zaneslo nad severní a střední Evropu.
Výskyt prachu zapříčinil uzavření vzdušných prostorů mnoha zemí včetně ČR
od pátku 16. dubna a přerušení letecké dopravy. Letový provoz byl obnoven až
v pondělí 19. dubna. V pátek 30. dubna 2010 před přechodem studené fronty
vystoupily denní teploty na našem území do nebývalé výše. Bylo dosaženo
prvního letního dne tohoto roku s maximální teplotou +25,5°C. Denní průměrná
teplota dosáhla k +18°C. Na jihu Čech se vyskytly slabé bouřky.
První květnová dekáda nevybočovala z normy platné pro pěkné jarní počasí.
Slabá bouřková aktivita v pondělí 10. května byla ale následována trvalým
intenzivním deštěm. Místy spadlo až 30 mm srážek. Silnými dešti na konci
druhé květnové dekády bylo postiženo především Slezsko a severovýchod
Moravy, kde během 4 dnů spadlo neuvěřitelných 400 mm srážek, které
způsobily povodně. V některých lokalitách byly překročeny vodní stavy z roku
1997, mimo jiné byla opět zatopena obec Troubky.
Začátkem června byly Slezsko a severovýchod Moravy opět postiženy trvalými
srážkami vydatného charakteru, které způsobily druhou vlnu povodní, tentokrát i
na dolním toku Moravy, Svratky a Svitavy. Povodně byly také v
severovýchodních a jižních Čechách.

A takto to vypadalo v Cepu
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V neděli 6. června nastal druhý letní den roku 2010, a to dosažením maximální
denní teploty +26°C. V krátké době tak došlo k výraznému teplotnímu zvratu,
neboť ještě 2. června byla teplota pouhých +12°C. Prudký zvrat v teplotním
trendu byl dokonán výskytem tropických teplot, a to ve středu 9. června až
+30,0°C a v pátek 11. června dokonce až +31°C, což je nová rekordní hodnota
pro tento den. Teploty nad +30°C se vyskytovaly po celém území ČR. Vlna
veder byla ukončena v sobotu 12. června přechodem zvlněné studené fronty,
která přinesla extrémně silné bouřky v jižních Čechách a na jižní Moravě. Ve
středu 23. 6. a ve čtvrtek 24. 6. Byly zaznamenány nové rekordní hodnoty pro
denní minimální teplotu v těchto dnech, a to shodně +6,1°C.
V červenci bylo území západní a střední Evropy včetně České republiky
postiženo déletrvající vlnou veder. V neděli 11. 7. bylo v pražském Klementinu
naměřeno až +36,0°C. Ve čtvrtek 15. 7. se ranní teplota vyšplhala až na
+22,7°C, což byla vzhledem k panujícímu jasnému počasí nadprůměrně vysoká
hodnota. V pátek 16. července bylo ve 22:00 hodin dosaženo rekordní teploty
+26,0°C. Tento den se tak stal dnem s nejteplejším večerem za posledních 20
let. Vysoké teploty pokračovaly i v dalších dnech. V sobotu 17. 7. Byla ráno
dosažena teplota +24,7°C, v poledne pak 33,4°C. Také v noci ze čtvrtka 22. na
pátek 23. července panovala velmi vysoká teplota. Ještě o půlnoci měla teplota
hodnotu 25,5°C a až do 6. hodiny ranní se držela okolo 20°C.
V noci z pondělí 2. srpna na úterý 3. srpna přecházel přes území ČR mohutný
konvektivní systém, který přinesl výskyt 4 bouřkových jader. Během pondělí a
úterý spadlo za 24 hodin v některých lokalitách 60 - 70 mm srážek. Během
soboty 7. srpna přecházelo přes Čechy vlnící se frontální rozhraní, produkující
vysoké srážkové úhrny. V Jizerských horách spadlo až 250 mm srážek za den.
Vznikly tak silné povodně, mající na svědomí i lidské životy. V noci z pátku 13.
srpna na sobotu 14. srpna přecházel opět přes území ČR směrem od jihu
mohutný konvektivní systém, který přinesl noční bouřku a déšť. Během této
periody spadlo cca 20 mm srážek. Večer v neděli 15. srpna byla zasažena Praha
a její jižní okolí HP supercelou, která přinesla silné krupobití (kroupy až 5 cm
velké), přívalové srážky a nárazový vítr. Deštivé počasí s bouřkami a přívaly
trvalo až do konce měsíce srpna.
V září byly ve východních Čechách pozorována tornáda a tromby. V období
mezi sobotou 26. a úterým 28. září se nad Českou republikou vlnila studená,
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posléze okluzní fronta, která přinesla na Vysočinu a především do
severovýchodních a severních Čech vytrvalé srážky. Na severu a severovýchodě
Čech tyto srážky opět způsobily povodně, znovu na Liberecku a v okolí
Varnsdorfu.
V sobotu 2. října poklesla poprvé teplota pod bod mrazu. Mráz se sice projevil
vznikem jinovatky, ale žádnou vegetaci nepoškodil. Ve středu 20. října sněžilo v
Krkonoších, kde sníh vytvořil několik centimetrů vysokou vrstvu. Padala zde
také ledová krupice. Na povrchu se však sníh zatím neudržel. V sobotu 23. října
poklesla ranní teplota a poprvé začaly zamrzat větší vodní plochy a objemy.
Mráz také spálil větší množství dosud zelených rostlin. Kaluže zamrzaly již o
den dříve. Ve středu 27. října poklesla ranní teplota na cca -5°C a setrvala pod
bodem mrazu i dopoledne. Silný a trvalý mráz způsobil masivní opad listů ze
stromů a zmrznutí zbylých květin na zahradách. Na krytých místech se udržel
led po celý den a večer teplota opět poklesla pod nulu.
A rozmary počasí se opět projevily v listopadu. Řada nebývale vysokých teplot
vyvrcholila ve čtvrtek 4. listopadu nejvyšší denní teplotou až +14,8°C a denním
průměrem +13,43°C. Zároveň tento den zasáhla severozápad a sever Čech silná
vichřice, která přinesla na Sněžku nárazy větru až 150 km v hodině. Řada
netypicky vysokých teplot byla ukončena přechodem nevýrazné studené fronty,
která přinesla ochlazení asi o 6°C a především ukončila období se silným
větrem. Při přechodu hluboké tlakové níže Anneli přes území ČR od jihozápadu
k severovýchodu došlo k výraznému poklesu tlaku vzduchu. Opětovný příliv
velmi teplého vzduchu od jihozápadu způsobil překonání dosavadní teplotních
rekordů pro dny 13. a 14. listopadu V sobotu 13. listopadu dosáhla denní
maximální teplota +15,4°C, v neděli 14. listopadu pak hodnoty +14,6°C.
Studené severozápadní proudění přineslo první významnější sněhové srážky i do
nižších poloh ČR, přičemž větší množství sněhu způsobilo na západě Čech
dopravní problémy. Tlaková níže Jenny, míjející Českou republiku východním
směrem, přinesla v pondělí 29. listopadu vydatné sněžení na celém území ČR. V
severních oblastech bylo navíc sněžení doprovázeno silným větrem, který
působil problémy v dopravě, především tvorbou sněhových jazyků a závějí.
Tlaková níže postupující ve středu 1. prosince od jihovýchodu přes naše území
způsobila svým hustým sněžením doprovázeným velmi silným větrem rozsáhlou
kalamitní situaci v silniční i železniční dopravě. Po přechodu tlakové níže se nad
Českou republikou dočasně prosadil výběžek vyššího tlaku, který způsobil
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zmenšení oblačnosti a tím prudký pokles teplot. Ve čtvrtek 2. prosince a v pátek
3. prosince na některých místech až na hodnoty okolo -25°C. Tak silné mrazy si
už bohužel vyžádaly i oběti na životech, především bezdomovců, a zároveň
působily problémy v železniční dopravě (lomy kolejnic a nepojízdnost
lokomotiv). V noci ze středy 8. na čtvrtek 9. prosince přešla od severozápadu
přes Čechy a posléze i Moravu relativně výrazná studená fronta, která ukončila
třídenní období slabé oblevy. Na její přední straně docházelo k intenzivní tvorbě
ledovky, za frontou pak náledí a místy intenzivní sněžení. V noci ze středy 15.
na čtvrtek 16. prosince se v místech se zmenšenou oblačností vyskytly arktické
mrazy.
V pátek 24. prosince na Štědrý den přišla obleva, na mnoha místech vydatně
pršelo, což přivedlo několik řek až na 1. stupeň povodňové aktivity. Jen na
západě Čech teploty díky inverzi zůstávaly pod bodem mrazu a tak vznikala
silná ledovka a náledí. V noci na 25. prosince pak přešla od severozápadu
výrazná studená fronta, která přinesla mráz všude a změnila srážky ve sněhové.
V noci ze středy 29. na čtvrtek 30. prosince se v místech se zmenšenou
oblačností (především pohraniční pohoří) opět vyskytly arktické mrazy. Na
mnoha dalších místech poklesly teploty pod -20°C.
Z uvedených údajů lze odvodit, že po celý rok 2010 bylo počasí silně
nestabilní, střídání teplot, různých srážek a síly větru bylo výrazně
dynamické a působilo potíže všeho druhu, včetně abnormní fyzické i
psychické zátěže lidí.

Ze starých letopisů
Pobělohorský Cep
Po vymření rodu Rožmberků panem Petrem Vokem, který oplakáván svými
poddanými opustil tento svět 6. listopadu roku 1611, zdědil veškerý jeho
majetek a tedy i Cep, jeho příbuzný, pan Jan Jiří ze Švamberka. Na tomto
novém panství ale dlouho nepanoval, protože po prohrané bitvě na Bílé Hoře byl
i jemu, jako mnoha dalším českým nekatolickým stavům, veškerý majetek
zkonfiskován.
Správa Třeboňska spolu s državou Cepu byla roku 1622 svěřena panu Zdeňkovi
z Kolovrat. Za jeho panování nastala pro poddaný lid strašná doba, která se
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„v jeho duši vryla stejně, jako neblahé paměti správa Braniborů“. Jeho krutost a
vyděračství dosáhlo takového stupně, že se „úpění utiskovaných doneslo až
k uším panovníkovým“. Jak lze dále z pramenů vyčíst, „bezuzdnému tomu
řádění přítrž učinil samotný král Ferdinand I“. (Jako český král Ferdinand I.,
jako císař Svaté říše římské národa německého Ferdinand II. – pozn. kronikáře).
Jeho rozhodnutím byl veškerý majetek patřící dříve panu Petru Vokovi
z Rožmberka, dne 11. ledna 1623 odevzdán panu Vilému Slavatovi z Chlumu
a Košumberka, horlivému katolíku, který na svých panstvích prováděl tvrdou
rekatolizaci v duchu hesla „Cuis regio, eus religio" (koho vláda, toho víra).
Z neznámé příčiny se po několika letech ujal správy sám panovník a poté jeho
nejstarší syn. Když se ale sestra panovníkova Cecilie Renáta provdala za
polského krále Vladislava IV. Vasu, připadl i Cep, jako její věno „léta páně
1637 v držení jeho“. Ale již 2. ledna roku 1647 se správy Cepu ujímá
arcivévoda Leopold Vilém, vrchní velitel císařských vojsk v právě k závěru
spějící třicetileté válce.
I nadále se páni vlastnící Cep střídali. Po necelých třinácti letech měl Cep
nového pána v osobě hraběte Jana Adolfa I. ze Schwarzenberga, který byl
později povýšen do knížecího stavu. Panství třeboňské, k němuž náležel i Cep
s jinými statky dříve rožmberskými, obdržel od panovníka jako odměnu za
služby v Nizozemí a poskytnuté finanční půjčky. Za tohoto vladaře se „počaly
národnostní poměry horšiti, což však nelze klásti na vrub nové vrchnosti, vždyť
nový pán na uvítání své vyslovil promluvu jazykem latinským a ne německým“.
Po Janu Adolfovi byl Cep vlastnictvím knížete Adama Františka ze
Schwarzenberga, který podle poznámky současníka byl „vzor pravého
kavalíra“. Krátce po jeho úmrtí (11. 6. 1732) nastaly doby válek o dědictví
rakouské. Na lid „přihnaly se bědy v podobě Prušáků zle v kraji řádících“.
Utěšenější časy nastaly až za vlády pana Josefa Adama ze Schwarzenberga a
jeho manželky Terezie z Lobkovic. Nákladem těchto pánů byla v Cepu
vystavěna kaple svatého Václava a věnován zvon s umělecky provedeným
nápisem.
Do období vlády knížete Jana ze Schwarzenberga (1782 – 1789) „spadají
počátky velkých událostí v Evropě, především pak revoluce Francouzské“.
Tento velmož započal také stavbu desítky kilometrů dlouhého plavebního
kanálu, kterým se později plavilo dříví ze Šumavy přes řeku Grosse Mühl a
Dunaj až do Vídně.
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Další vladař, kníže Josef I. ze Schwarzenberga tento kanál dokončil, založil
lesnickou školu a celkovou péčí o vzdělanost docílil zvýšení odborné úrovně
svých podřízených. Položil tak solidní základy k prosperitě schwarzenberského
velkopodnikání. Těchto celkově dobrých výsledků bylo přitom dosaženo v
nepříliš příznivých podmínkách. Napoleonské války přinášely lidské utrpení i
těžké hospodářské ztráty. Za první koaliční války v srpnu roku 1796 táhli
Cepem první francouzští váleční zajatci a v roce 1800 hostila naše obec oddíl
ruských kozáků táhnoucích do Itálie. Pádem Napoleonovým byla obnovena
doba klidu trvající až do roku 1848, kdy byla zrušena robota a poddanství.
V tomto roce také na vídeňský trůn usedl předposlední habsburský panovník,
teprve osmnáctiletý císař František Josef I.

Erby pánů Cepu vládnoucích v letech 1611 – 1848
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