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Vstupujeme do roku 2011
A je tu opět začátek dalšího roku. V přívalu událostí ten minulý uplynul jako
voda. Ani jsme se nenadáli a přišlo další období významné pro obec především
objemem dokončovaných investičních akcí, jako je například přestavba
bývalé školy na bytové jednotky, rozšíření vodovodního řadu včetně
rekonstrukce obecní vodárny atd. Práce je opravdu dost a dost, ale její výsledky
je vidět všude kolem. Každý může posoudit, jak za poslední léta obec mění svou
tvář a stává se stále hezčí a poskytuje stále lepší podmínky pro život svých
obyvatel. Určitě potěší, že například projíždějící cyklisté, kteří se v létě zastavují
v „Cepské hospodě“ uhasit svou žízeň, hodnotí velmi příznivě vzhled naší obce
a není výjimkou, že se leckdo poptá, zda by tu nebyla k mání nějaká nemovitost.
Existuje i případ chalupáře sídlícího ve 3 km vzdálených Hrachovištích, který
rád sedne na kolo a přijede do Cepu na pivo, protože jinde by neměl tak krásný
výhled od hospody na náves a rybník a tím pádem by mu tam pivo nechutnalo
tak, jako právě u nás.

Výhled od „Cepské hospody“ je skutečně velice hezký
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Změny nájemců „Cepské hospody“
Dnem 15. ledna skončila na vlastní žádost v „Cepské hospodě“ nájemkyně paní
Hana Maršálková z Nové Hlíny. V době jejího působení proběhlo v hospodě
několik zdařilých akcí. V létě roku 2009 také bylo v soutěži mezi všemi
odběrateli třeboňského moku právě v Cepu vytočeno nejvíce třeboňského piva
„Regent“.
Na základě následujícího výběrového řízení dostal „Cepskou hospodu“
k pronájmu pan Václav Zborník ze Suchdola nad Lužnicí. Pronájem zřejmě
nesplnil jeho očekávání a tak už 22. dubna byl Cep opět bez hostinského.
V dalším kole výběru zvítězila paní Dana Wipllingerová, která začala fungovat
už 26. dubna a prokázala, že práci v pohostinství rozumí, a dělá ji opravdu
dobře. V hospodě jí pomáhá jak sestra, tak manžel, který je, mimo jiné, členem
cepského Sportklubu. Proto si přejme, aby u nás dlouho vydržela.

Pěkné posezení před „Cepskou hospodou“
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Investiční akce v obci
Kolaudace nových bytů v objektu bývalé školy
Je nesporné, že rekonstrukce budovy bývalé školy a její přestavba na šest
nových bytových jednotek je investicí nejen letošního roku, ale svým významem
a rozsahem prací, je akcí zatím největší a mimořádnou. O tom také svědčí objem
investovaných prostředků, které jsou vyjádřeny sumou 8 622 041 Kč.

Objekt bývalé školy těsně po kolaudaci
V budově je, jak už bylo řečeno, šest bytových jednotek, z toho jsou dva byty
tzv. sociální. Vedle nich tu existuje také obchod se smíšeným zbožím, který
zabírá pravé přízemní křídlo.
Ke každému bytu patří jedna komora, situovaná v hospodářské části areálu,
přístupné přes dvůr. I tato komora je tak velká a kvalitně vybudovaná, že by se
v ní, podle mínění řady lidí, mohlo po patřičném zařízení, mimo topné období i
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bydlet. K nové bytovce patří zrekonstruovaný dvůr a vydlážděné parkoviště před
vchodem. Objekt má novou střechu, fasádu, uvnitř jsou nově instalovány
veškeré rozvody, vyměněna okna a dveře, položeny dlažby. Nové byty jsou
vybaveny kuchyňskými linkami a elektrickými přímotopy.

Kuchyňská linka v jednom z nových bytů
Červen a začátek července uplynuly ve znamení intenzivní přípravy kolaudace
zrekonstruovaného objektu. 27. června byla dokončena pokládka zemního
kabelu pro vedení elektřiny, a aby i okolí budovy bylo pěkné, byla natřena
fasáda i u sousedící hasičské zbrojnice a autobusové čekárny.
Kolaudace proběhla 14. července a zúčastnily se jí mimo starosty obce,
několika zastupitelů, stavebního dozoru a příslušných úřadů všechny firmy,
které se na stavbě podílely. Prokázala, že dílo bylo provedeno velmi kvalitně a
dodavatelské firmy si zaslouží velké uznání, stejně, jako starosta ing. Jan
Vobejda a obecní zastupitelstvo. Společným úsilím všech se akce opravdu
podařila.
5

Den otevřených dveří v bývalé škole
Po zmíněné kolaudaci, byl objekt s novými byty představen veřejnosti. Proto
byla 30. července v 10.00 hodin za účasti obyvatel obce, zástupců úřadů,
organizací a novinářů, slavnostně přestřižena modrá stuha u vchodu do budovy a
v rámci „dne otevřených dveří“ si mohli přítomní celý objekt prohlédnout.
Pozváni byli také starostové z okolních obcí, projektant pan ing. Josef Krégl a
zástupci generálního dodavatele, Jindřichohradecké stavební, s.r.o.
Slavnostního otevření se zúčastnil také senátor pan PhDr. Jiří Pospíšil
z Českých Budějovic.

Senátor PhDr. Jiří pospíšil a starosta ing. Jan Vobejda při slavnostním
otevírání nových bytů v Cepu
Po prohlídce budovy se účastníci dne otevřených dveří mohli zastavit v „Cepské
hospodě“, stojící v sousedství bývalé školy, dát si něco dobrého „na zub“ a
uhasit svou žízeň. Na dvoře hospody se totiž opékalo maso a pivo tu měli,
ostatně jako vždy, dobře ošetřené, vychlazené, prostě „jako křen“.
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Bohatá účast na slavnostním otevření bytů svědčila o velkém zájmu
obyvatel obce

V nové budově je také obchod se smíšeným zbožím
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Rozšíření vodovodního řadu v obci
V únoru bylo rozhodnuto zadat zpracování projektové dokumentace na
rozšíření vodovodního řadu v Cepu. Jeho nová větev povede od bytovky čp. 98
k cestě u čp. 12, (Soukupovi) okolo čp. 11(Herdovi) a čp. 65 (Bečkovi), k domu
čp. 54 (rekreační objekt), okolo čp. 5, a propojena bude pod čp. 3 (Pajchlovi).
Projekt na rozšíření vodovodu byl zpracován hned v měsíci březnu projektantem
panem Františkem Kojanem ze Suchdola nad Lužnicí. Za jeho vypracování
bylo obci účtováno 28 948 Kč.
Výběrové řízení na dodavatele nové větve vodovodního řadu bylo ukončeno
v měsíci říjnu.
Do výběru byly přihlášeny tyto tři firmy:
1. Bohemia - Constructiva Graf, stavební společnost, s.r.o., Třeboň (cenová
nabídka 744 282 Kč)
2. ZVŠ Stavitelství Třeboň, s.r.o. (cenová nabídka) 791 119 Kč
3. JIPAMA, s.r.o. Hrachoviště (cenová nabídka 624 120 Kč)
Z těchto firem ve výběrovém řízení zvítězila firma JIPAMA, s.r.o. Realizace
rozšíření vodovodního řadu byla touto firmou provedena v řádném termínu a
velmi dobré kvalitě.

Kolaudace ČOV
V únoru také proběhla příprava na kolaudaci kořenové čistírny odpadních vod.
Příprava na kolaudaci je velice důležitou fází tzv. „vyvedení“ jakékoliv
investice. V ní je nutno zkompletovat a připravit veškerou dokumentaci od
projektů, přes stavební deník, odborné posudky až po účty.
To, že kolaudace, která proběhla v měsíci březnu byla úspěšná, svědčí o
tom, že stavba byla dobře vyprojektována, bezchybně realizována a dobře
doložena všemi předepsanými dokumenty.
Je proto možno s radostí konstatovat, že kus velmi dobré práce je opět hotov a
obec je zase o krok dál.
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Objekt čistírny odpadních vod

Drobné investice
V průběhu roku byly realizovány ještě dvě investice menšího rozsahu. V lednu
proběhla v „Cepské hospodě“ oprava sociálního zařízení, které bylo ještě
rozšířeno o samostatné WC pro zaměstnance hospody tak, jak to vyžaduje
hygienická norma.
V dubnu byly zakoupeny a do sběrového dvora postaveny dvě velké plechové
garáže. V jedné z nich bude skladován sběrový papír a plasty, druhá bude
sloužit jako garáž pro techniku pro údržbu obce (multikára, traktůrek k sečení
trávy apod.).
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Kultura a zábava
Masopust
Masopustní průvod masek s následnou taneční zábavou v „Cepské hospodě“ se
letos konal až 5. března. Den byl beze sněhu, počasí dost teplé, ale přesto
něčím „na zahřátí“ málokdo pohrdl. Starý lidový zvyk patřící k masopustnímu
veselí se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku udržuje podle etnografů asi 200 až
250 let. Kroje, masky a rituály se za celou dobu téměř nezměnily. Masopustní
průvod představuje skupina hezkých maškar v červených, respektive světlých
barvách a škaredých maškar v černých a tmavých barvách. Typickými maskami
bývají například kominík, medvěd s medvědářem, kobyla a Turek, u nás v Cepu
pak nechybí lékař s ošetřovatelkou (někdy je jich i více a vzniká dojem, že jde o
zájezd zaměstnanců zdravotního střediska), duchovní apod. Co je ale vše platno,
bez doprovodu muziky by to „nebylo ono“. Průvod u nás proto tradičně
doprovázejí „Flamendři“, kteří absolvují také taneční zábavu v „Cepské
hospodě“. I letos se masopustní průvod vydařil a totéž je možno říci o taneční
zábavě.

Takhle to vypadalo v Cepu
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A takhle to vypadalo v jednom moravském skanzenu

Stavění máje a pálení čarodějnic
Opět přišel 30. duben a přiblížila se „Valpuržina noc“, která připadá na noc z 30.
dubna na 1. května. Je spojována se sabaty, čili slety čarodějnic a nejrůznějších
démonů. Název tohoto svátku údajně pochází od svaté Valpurgy, anglické
jeptišky, která pomáhala obracet „nevěřící" na křesťanství v 7. století. Dodnes se
neví, proč se spojuje jméno této svaté s nocí, kdy se slavil příchod léta.
Podle keltského kalendáře touto nocí začínalo kalendářní léto - festival života a
radosti. Valpuržina noc je také svátkem žen. Tuto noc bůh temnoty zahajuje
pouť do podzemí a na zemi začíná vládnout žena, bohyně života a lásky. Její
vláda skončí až 31. října.
Pokud tedy někteří vtipálkové 30. dubna popřejí ženě k svátku v domnění, že
mají svátek čarodějnice, je vedle jako jedle. Nastává totiž první den ženské
vlády na zemi, za které život a láska vítězí nad temnými silami podzemí. Tak ať
ji každý raději pokorně ráno 1. května políbí pod rozkvetlou třešní, aby mu jeho
drahá neuschla.
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K 30. dubnu patří v každé slušné obci také stavění máje a pálení čarodějnic.
Nejinak tomu bylo v Cepu. Máje tradičně měřila přes 30 metrů a bude obci
vévodit po celý měsíc máj.

Postavit takovou máj není legrace. Právě v akci jsou (zleva doprava)
v kabině stroje Jirka Márovec, venku Michal Chrt, Vašek Zeman st., Pavel
Březina a Vašek Zeman ml.

Cepská pouť
Opět přišel červen a s ním tradiční cepská pouť, která se konala vždy na svátek
sv. Jana Křtitele, nebo alespoň v nejblíže možném termínu z hlediska volných
dnů. Letos se konala v sobotu 25. června. Svátek měl tento den sice Ivan, ale na
Jana, 24. června, byl pátek, pracovní den.
Obyvatele obce čekal opět ranní budíček s oblíbenou hudbou „Flamendři“, a
jako každoročně všichni byli srdečně pozváni na večerní tanec do „Cepské
hospody“. Naši sportovci si pozvali několik soupeřů k přátelskému utkání v
nohejbalu a v kostele byla sloužena slavnostní mše svatá.
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Pouť se opět vydařila a zanechala v těch, kteří neseděli jen doma, velmi
příjemné vzpomínky. Tak se zase těšíme na tu příští.

Budíček se týkal i pana starosty

Věřící při mši v kostele sv. Jana Křtitele o pouti 25. června
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Den dětí
Svátek dětí se letos v Cepu slavil v sobotu 4. června. Na něj se všechny cepské
děti vždy velice těší. Také letos nebyly zklamány. A čí je to zásluha? Především
obětavých maminek, které se na tento den vždy dobře připraví a napečou
hodně moc dobrých mlsek a paní místostarostky Jany Pajchlové, která vše
s přehledem a obětavostí organizuje. Zastupitelstvo obce věnuje každým rokem
určitou částku na dárkové balíčky pro děti. Letos tomu nebylo jinak. Nechyběla
ani pohádka a dětská diskotéka.

Balíčky pro děti vypadají lákavě a jistě jim udělaly radost

Poslední leč
Letošní poslední leč Mysliveckého sdružení Cep spojenou s taneční zábavou
připravili členové sdružení na 12. listopadu. Poslední leč je mezi cepskými
obyvateli i přespolními velice oblíbena a bývá také bohatě navštívena. Táhne
nejenom dobrá zábava, ale také bohatá tombola, kde je možno vyhrát hlavně
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zvěřinu. Také letos bylo v „Cepské hospodě opravdu veselo a domů se většina
návštěvníků nevydala, dokud „nepolíbila basu na rozloučenou“.

Hrála oblíbená taneční skupiny „Crystal“, která dokázala vytvořit a udržet
dobrou náladu až do nedělního rána.

Mikulášská nadílka
V tomto roce navštívil cepské děti Mikuláš už 3. prosince. A jak je zvykem,
tento světec nepřišel sám, ale měl ve svém doprovodu hned čtyři pekelníky a
anděla. Role sv. Mikuláše se ujal pan Pavel Šniager, jediný dospělý z celé
skupiny. Respekt u nezbedníků vzbuzovali čerti Láďa Zemánek, Fanda Lant
a Petr Hofbauer. A nepřišli jenom oni, měli sebou také pěknou čertici, kterou
byla Iveta Márovcová. Roli anděla brilantně zvládla Eliška Svobodová.
V těchto pěti případech se jednalo o místní mládež ve věku od 15 do 18 let.
Děti dostaly v sále „Cepské hospody“ od sv. Mikuláše za přednesení básničky,
nebo zazpívání písničky dárek v podobě balíčku s „mlsným“ obsahem. Tyto
balíčky věnovala dětem obec. Nechybělo ani občerstvení, konkrétně párek a
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džus. Nadílka byla ukončena oblíbenou a tradiční dětskou diskotékou. Dobře se
bavily nejen děti, ale i přítomní rodiče a také všechny pekelné i nebeské
osobnosti, které mezi cepské děti přišly.

Rybářské závody
Stejně jako myslivci, tak i rybáři patří k obrazu každé jihočeské vesnice. Mají
také svoji zajímavou historii. První spolky sportovních rybářů začínaly v
Čechách a na Moravě vznikat ve druhé polovině 19. století. Například v roce
1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1876 v Ronově nad
Doubravou. Do roku 1900 jich bylo založeno několik desítek. Nejznámější
rybářský spolek „První rybářský klub“ byl založen v roce 1886 v Praze. Že jeho
členy byly i významné osobnosti, jako například prezident Tomáš Garrigue
Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, Dr. Bedřich Schwarzenberg, a dokonce i
světoznámá zpěvačka Ema Destinová, dnes málokdo ví. Svaz měl také svůj
zpravodaj. O jeho práci informoval nejprve „Rybářský věstník“, později pak
„Rybářské listy“, předchůdce dnešního časopisu „Rybářství“. Dnes patří Český
rybářský svaz mezi největší zájmová sdružení v ČR. Má téměř 250 000 členů.

Opravdu pěkný kousek
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Také v naší obci je rybářů dost. Jak také ne, vždyť jsme na Třeboňsku. Mimo
správu pronajatých rybníků a starost o ryby samotné pečuje i o rybářský dorost.
Je už tradicí, že v Cepu se konají rybářské závody ve dvou termínech. Jeden
termín patří dětem, ve druhém termínu závodí dospělí.
Závody nejmladších rybářů se v letošním roce konaly u návesního rybníka
„Velký“ 27. srpna. Bylo to pro ně hezké ukončení prázdnin. Bylo radostí
sledovat nadšení a snahu nejmenších „ichtyologů“.
Rybářské závody dospělých byly uspořádány hned o týden později, 3. září.
Hlavními organizátory v obou termínech byli pan Miroslav Vidiečan a pan
Jaroslav Hadač. Rybáři soutěžili se zaujetím, každý měl nějaké své malé
tajemství, například jak připravuje těsto na návnadu, jak nahazuje apod.
Výhodou bylo i to, že nikdo nemusel trpět hladem a žízní. Do „Cepské
hospody“ bylo jen pár kroků a mimo toho organizátoři připravili možnost
občerstvení přímo na břehu.

Rybník „Velký“ v kruhovém obležení

Soutěž jednotek SDH
Druhý ročník soutěže jednotek Sboru dobrovolných hasičů „O pohár starosty
obce Cep“ se u nás konala 10. září 2011. Zastupitelstvo obce tuto akci
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podpořilo sponzorským darem 3 000 Kč. Organizační stránka soutěže byla
rovněž záležitostí obecního zastupitelstva a domácího SDH. Všem, kteří se o
dobrý průběh zasloužili patří upřímné poděkování.
Soutěže se zúčastnily následující jednotky SDH:

Muži
Cep A
Cep B
Domanín
Dvory nad Lužnicí
Hrdlořezy

Kolence
Majdalena
Novosedly
Vlkovice
Zvíkov

Ženy
Hamr
Kojákovice

Majdalena

Jednotky SDH nastoupené při zahájení soutěže. Hlášení podává velitel SDH
Cep Pavel Dvořák
Boj byl velice tvrdý. Všichni se opravdu snažili a vedle obětavosti a osobního
nasazení prokazovali i smysl pro práci v týmu a zažili také nejednu legraci.
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Cepské „áčko“ na startu

I letos se jezdilo přes rybník a padalo do vody
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A někteří hasiči byli i dost chlupatí

Tabulka výsledků
Čas

Pořadí
v kategorii

Absolutní
pořadí

52:50
59:90
1:01:00
1:04:00
1:11:20
1:12:50
1:14:10
1:15:50
1:29:25
2:13:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
6
7
8
9
11
12

Družstvo

Muži
Cep B
Cep A
Vlkovice
Majdalena
Domanín
Dvory
Kolence
Zvíkov
Novosedly
Hrdlořezy
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Ženy
Majdalena
Kojákovice
Hamr

1:07:50
1:21:03
2:38:50

1
2
3

5
10
13

Radost z vítězství
Velice rádi můžeme nakonec říci, že se soutěž opět velice vydařila. Nejen proto,
že SDH Cep vyhrál co mohl, ale hlavně proto, že panovala po celou dobu
výborná nálada a soutěžící i přihlížející se dost a dost nasmáli některým
komickým situacím, které přišly jaksi samy od sebe a také vydařeným snahám
některých účastníků pobavit okolostojící. Jak ukazuje jedna z fotografií, některé
úkoly musel zvládnout i „nejlepší přítel člověka“. Tak, milí hasiči a hasičky,
ať jste odkudkoliv, přejeme hodně zdaru, a za rok zase u nás v Cepu
nashledanou!

Obecní rozpočet na rok 2011
Rozpočet obce na rok 2011 byl plánován především s ohledem na realizované
investiční akce a termíny poskytnutí přidělených dotací jako výrazně
schodkový. Jak je patrno z uvedených čísel, měl schodek dosahovat bezmála
k sumě 3,5 mil. korun.
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Plán:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Plánované hospodaření se schodkem

6 527 205,55 Kč
9 997 225,87 Kč
- 3 470 020,32 Kč

Skutečně dosažené příjmy byly však ještě o 235 120,87 Kč nižší, než se
předpokládalo. Na druhé straně na výdajích bylo uspořeno 1 045 567.40 Kč.
Stalo se tak na základě citlivého zvažování nutnosti veškerých výdajů a
odložením těch plateb, u kterých to pravidla a smlouvy umožnily.
Skutečnost:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Skutečné hospodaření se schodkem

6 292 084,68 Kč
8 951 656,47 Kč
- 2 659 571,79 Kč

Po porovnání skutečných příjmů a výdajů byl pak schodek hospodaření obce
v roce 2011 o 810 448,53 Kč lepší, než původně plánovaný.

Některé další obecní výdaje
Z obecního rozpočtu je likvidováno mnoho faktur za služby poskytované obci
různými firmami, za nákup potřebného zboží, platí se režijní výdaje vznikající
chodem obecního úřadu a provozováním obecního majetku, opravy zařízení,
která jsou v majetku obce atd. Některé z těch, které byly zaplaceny v tomto roce
zde uvádíme:









Oprava sypače RCW5
Oprava místních komunikací v obci
Oprava veřejného osvětlení
Oprava cesty - Kamenice
Technická podpora a rozbory vod v ČOV
Propojení obecního vodovodu
Skládkování a svoz odpadů
Rekonstrukce WC v „Cepské hospodě“
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63 577,20 Kč
25 704,90 Kč
30 184,00 Kč
46 200,00 Kč
45 000,00 Kč
624 120,00 Kč
90 746,00 Kč
18 216,00 Kč

Pronájem nových bytů
Po úspěšné kolaudaci šesti nových bytových jednotek v budově bývalé školy
přistoupilo obecní zastupitelstvo k jejich obsazování novými nájemníky.
Zájemci o přidělení bytu se mohli Obecnímu úřadu v Cepu hlásit na základě
informace o záměru pronájmu bytových prostor v Cepu čp. 39, vyhlášené mimo
jiné i na webových stránkách obce.
Uchazeči musili ovšem splnit řadu podmínek.
Aby mohl být uchazeč právoplatně registrován, byl povinen:
 informovat o všech osobách, které budou byt užívat.
 učinit čestné prohlášení že:
a) nemá žádné nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění a proti
jeho osobě není zahájeno žádné trestní stíhání či exekuce
b) nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k žádnému bytovému
domu, rodinnému domu, nebo k jinému bytu, ani je neužívá
právem odpovídajícím věcnému břemeni
 doložit doklady, že měsíční průměrný příjem na 1 osobu, vypočítaný ze
souhrnu příjmů všech, kteří budou byt užívat, nepřesahoval za posledních
12 kalendářních měsíců 10 302 Kč, (75% z částky 13 736 Kč). Pokud se
jednalo o dvojici doložit, že její celkový průměrný měsíční příjem
nepřesahuje částku 18 315 Kč.
 po uzavření smlouvy je nájemce povinen vyřídit si trvalé bydliště v Cepu
První přihlášky zájemců o byty přišly ještě před kolaudací. Byly tři a podali je:
paní Eva Barešová, paní Martina Barešová a pan Jiří Vejvar. Těmto uchazečům
byly klíče od bytů předány 17. srpna.
V průběhu srpna se přihlásilo šest nových zájemců. Jejich žádosti byly
projednány v září a byli vybráni: pan František Janovský s manželkou, pan Petr
Heřmánek a pan Josef Rohrbach s družkou paní Janou Dvořákovou.
V srpnu nečekaně zemřela paní Eva Barešová. Byt, který se tak uvolnil, byl
pronajat po rozhodnutí mezi dvěma podanými žádostmi, panu Michalu Jiravovi
s družkou a synem Dominikem.
Nezbývá, než popřát všem uživatelům, aby se jim u nás v Cepu líbilo a
dobře bydlelo.
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Společenská kronika
Životní jubilea
Padesátiny letos oslavila:
Paní Anna Klímová

č. p. 56

Šedesáté narozeniny slavili:
Paní Miroslava Herdová
Pan Karel Holšan

č. p. 11
č. p. 86

Šedesát pět let oslavili:
Paní Jana Bendová
Pan František Chrt
Paní Blanka Chrtová

č. p. 78
č. p. 26
č. p. 26

Sedmdesáté jubileum slavila:
Paní Marie Leštinová

č. p. 75

Sedmdesáté páté narozeniny měl:
Pan Jiří Macoun
č. p. 43

Přivítali jsme mezi námi dva krásné chlapečky
Vojtíška Zemana, který se narodil 4. ledna 2011 mamince
Šárce Šlápotové a tatínkovi Václavu Zemanovi z č. p. 81
a
Mikuláše Soukupa, narozeného 6. října 2011 šťastným
rodičům Josefu a Mileně Soukupovým z č. p. 12
Přejeme rodičům i chlapečkům
hodně zdraví a rodinného štěstí !
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Navždy nás opustila
Paní Eva Barešová
z č. p. 39
*26. Listopadu 1954 †14. Září 2011

Drobné zprávy z obce
 Na veřejně prospěšné práce byli pro období od 1. dubna do 30. října
přijati pan p. Jan Benda a pan Václav Pašek.
 Veřejná schůze se konala v sále „Cepské hospody“ dne 29. dubna.
Starosta ing. Jan Vobejda informoval občany o činnosti obecního
zastupitelstva v roce 2010 a o plánu akcí na rok 2011. Přítomní byli
rovněž seznámeni se zprávou o hospodaření obce a schváleném rozpočtu
na rok 2011. V diskusi bylo nejvíce připomínek k likvidaci stávajících
septiků a propojení kanalizace na novou ČOV přímo.
 od 1. května 2011 je obec plátcem DPH. Tím se zvýšily poplatky za
vodné a stočné o 10%, za pronájem vodoměru o 20% a cena ubytování a
elektřiny na Myslivně o 10%. Například 1m³ vody stojí nově 16,50 Kč.
 Začátkem května bylo opět vzpomenuto obětí obou světových válek
z řad cepských občanů. Jako každoročně, tak i letos, bylo okolí pomníku
upraveno a pomník ozdoben květinami.
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 Těžba v obecních lesích v roce 2011 velice zintenzivněla. Výnos těžby
byl totiž velice vítaným přínosem pro obecní rozpočet, který byl výrazně
schodkový a obec stála před rozhodováním, zda se zadlužit, nebo ne. Díky
tomuto přílivu prostředků do obecní pokladny k zadlužení nebylo nutno
přikročit a konečný výsledek hospodaření obce byl nakonec příznivější,
než bylo očekáváno.
 26. prosince 2011 byla po dlouhé době v kostele sv. Jana Křtitele
sloužena opět vánoční mše. Celebroval ji velebný pán, pan farář Šmejkal
ze Suchdola nad Lužnicí. Kostel byl plný věřících i zvědavců.

Změny v obsazení rekreačních chalup
Rekreační objekt čp. 4, který dříve patřil paní Kaškové z Prahy vlastní
v současné době rodina Millerova z Brandýska u Kladna.
Rekreační objekt čp. 5, patřící dříve panu Vaňkovi z Třeboně odkoupila
podnikatelka paní Marie Masaarová z Prahy - Vinohrad. V budoucnu by zde
chtěla vybudovat penzion.
Rekreační objekt čp. 13, který déle, než 30 let vlastnili manželé Schustrovi
z Unhoště u Kladna odkoupil Jan Gritzbach z Brna. V objektu jsou přihlášeny
k trvalému pobytu paní Lenka Gritzbachová a paní Helena Vozková.

Vánoční ryby
Deputátní vánoční kapry dostávají občané Cepu od doby, kdy byly obecní
rybníky pronajaty Rybářství Třeboň. Tato praxe tu tedy existuje už dvacet let.
Z obyvatel obce se jistě nikdo nehněvá, protože takový kapřík a „třeboňský“
k tomu, to je od obecního zastupitelstva skutečně pěkný vánoční dárek pro
každého. V tomto roce byli vánoční kapři předáni podle již dříve zmíněných
zásad občanům Cepu 22. prosince. Tak tedy všem v Cepu krásné a radostné
svátky!
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Jaké bylo počasí
Do roku 2011 jsme vstoupili v mrazivém počasí, které trvalo až do 7. ledna.
Ukončil ho přechod fronty s množstvím srážek, které na podchlazené zemi
namrzaly a vytvářely ledovku. Celé Čechy tak byly postiženy kalamitním
stavem na komunikacích. Vzhledem k trvalým dešťovým srážkám a nezvykle
vysokým denním teplotám ve druhé dekádě měsíce, dosahujícím až +10 °C,
došlo k prudkým vzestupům hladin vodních toků a to především v povodí
Berounky, Ohře, Sázavy a celého pravobřežního Labe. V pátek 14. ledna večer
byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity na 16 místech v ČR. Následovalo
opět ochlazení, které přineslo v období mezi 29. a 31. lednem 2011 teploty pod
-15 °C, ojediněle i pod -20 °C.
V neděli 12. února přešla přes naše území od severu relativně výrazná studená
fronta, která byla kromě poklesu teploty pod bod mrazu doprovázena především
silným větrem. Vyskytly se nárazy okolo 15 m/s a objevila se i ledovka.
V závěru měsíce po několik dní klesaly minimální teploty pod -10 °C, na horách
pak i pod -20 °C.
V březnu střední Evropu dlouhodobě opanovala tlaková výše Janina, která
přinesla stabilní suché a jasné počasí s teplotami dosahujícími až +14,0 °C. Na
Moravě ve Strážnici byla dne 14. 3. naměřena dokonce teplota +20,2 °C. Ke
konci měsíce ale opět nastoupilo studené počasí s ranními mrazíky okolo -3,0°C.
Duben začal přílivem velmi teplého vzduchu od jihu. Meteorologická stanice
Praha - Karlov zaznamenala v této době první letní den s maximální teplotou
+25,6 °C. Po 7. dubnu ale přišla studená fronta doprovázená silným
severozápadním větrem, který v nárazu dosahoval rychlosti až 15 m/s. Zároveň
ve stejném směru postupovala okluzní fronta, která přinesla relativně výrazné
srážky, které při teplotách kolem bodu mrazu vypadávaly ve formě sněhu.
Sněhová pokrývka se tvořila v nadmořské výšce nad 450 m. V některých
místech napadlo 10 - 20 cm sněhu, který ale brzy roztál.
V úterý 3. května přecházela od západu přes území ČR výrazná studená fronta,
která byla doprovázena intenzivními srážkami, větrem a především poklesem
teplot k bodu mrazu a s tím souvisejícím sněžením. V Krkonoších napadlo až 30
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cm nového sněhu. V horských oblastech byly silné mrazy, například na Horské
Kvildě -11,5 °C.
V průběhu odpoledne a večera ve středu 8. června přecházela přes území České
republiky výrazná vlnící se studená fronta, která přinesla tvorbu početných
bouřek doprovázených silným větrem a přívalovými srážkami. Bouřky
provázely celý červen. Ve středu 23. června přecházela přes území České
republiky další studená fronta. Bouřky působily v republice četné škody na
majetku i v dopravě.
Ve středu 13. července přecházela přes Čechy před studenou frontou výrazná
linie konvergence, na které se vytvořil komplex mohutných bouřek. Tyto bouřky
byly velmi elektricky aktivní, takže se staly příčinou mnoha požárů. Silný vítr
lámal stromy a blokoval dopravu. Od 20. do 22. července ovlivňovala území
České republiky tlaková níže se středem nad Polskem. Na okraji této tlakové
níže se dlouhodobě zdržovalo výrazné srážkové pásmo, které vyprodukovalo
velmi vysoké úhrny srážek, někde až 250 mm/m².
V pátek 19. srpna přecházela přes Čechy i Moravu studená fronta, na níž se
vytvořila bouřková silná squall line, na které se vyskytovaly výrazné nárazy
větru, přívalové srážky a krupobití. Před příchodem studené fronty proudil v
pátek 26. srpna nad území České republiky horký tropický vzduch, který vyhnal
denní maxima až na hodnoty kolem +35°C. V noci na 27. srpna pokračoval
příliv velmi teplého vzduchu, který nedovolil klesnout teplotě pod +20°C.
V průběhu 27. srpna přešla další studená fronta a za ní došlo k výraznému
poklesu nejen denních teplot (o cca 10°C), ale především teplot ranních. Díky
tomu kleslo ranní minimum ve středu 31. srpna až na +3,4°C.
V noci na pondělí 5. září došlo k přílivu velmi teplého vzduchu, díky kterému
nepoklesla v průběhu noci teplota pod +15°C. Nad ránem se pak zvedl vítr,
který zvýšil teplotu téměř k +20°C.
Díky stagnující a výrazné tlakové výši nad střední Evropou dosáhlo teplotní
maximum v sobotu 1. října hodnoty +25,3°C. Bylo tak překonáno nejen teplotní
maximum pro 1. 10., ale i zaznamenán první říjnový letní den v historii měření.
Ale již v pátek 14. října poklesla poprvé teplota pod bod mrazu a to až -1,7°C.
V sobotu 15. října poprvé zamrzly menší vodní plochy (hladiny sudů), mráz také
poškodil část dosud zelených rostlin (afrikány, psí víno, jasany).
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První celodenní mráz přišel ve čtvrtek 17. listopadu. Byl to první ledový den, tj.
takový, při kterém maximální teplota nepřekročila bod mrazu.
V sobotu 21. listopadu začal padat první sníh, který však záhy roztál. Listopad
byl ale nejsušším měsícem roku 2011.
V pátek 16. prosince přecházela přes západní Evropu hluboká tlaková níže
Joachim. Ta se projevila i na území ČR nízkým tlakem vzduchu až 977 hPa. Na
teplé frontě vydatně sněžilo spolu s větrem, což vedlo na západě Čech a v
horských polohách ke sněhové kalamitě. Na konci prosince se několik dnů po
sobě vyskytla abnormálně vysoká denní teplotní maxima, která překonala
dosavadní naměřené hodnoty (27. 12. +5,9°C ). Prosinec 2011 se zcela
výjimečně stal druhým nejvlhčím měsícem roku 2011 (po červenci) s celkovým
srážkovým úhrnem 93,2 mm. Srážky nepadaly v prosinci pouze tři dny.

Ze starých letopisů
Cep v letech 1846 - 1880
Hned na počátku tohoto období jako kdyby se začalo „blýskat na lepší časy“.
Robota sice ještě trvala, ale český venkov se začal probouzet ze staletého spánku
do nové doby. Nový vítr zavanul i v Cepu. Bylo zde započato se stavbou nové
školy. Ta zde neexistovala od roku 1841, když stará vyhořela. Dílo bylo
zahájeno v roce 1846 a dokončeno v roce následujícím. Cepská vrchnost, Jan
Adolf kníže ze Schwarzenberga, přispěla obci nejen penězi ale také materiálem
na stavbu. Obyvatelé pak musili obstarat „přívozy“ a pomáhat při stavbě. Nová
škola byla vysvěcena v roce 1847. Prvním učitelem a správcem školy byl
v Cepu pan Josef Laudín. Působil zde potom celých 16 let.
Minula dvě léta a po revolučních časech roku 1848, které otřásly celou
monarchií, usedl na vídeňský trůn teprve osmnáctiletý císař František Josef I.
Postupně se událo mnoho významných změn, které ovlivnily život českého
venkova. Především byla zcela zrušena robota, rolníci se vykupovali, v obcích
byli zrušeni rychtáři (dosavadní zástupci státní moci) a byl vyhlášen nový
volební řád.
V Cepu byl volen starosta a dva radní. Prvním starostou se stal Mikuláš Hajný.
V jeho době byla vybudována nová silnice vedoucí z Majdaleny k Novým
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Hradům. Druhým byl zvolen Jan Kandl. Za něj, počínaje rokem 1850, byly
vystavěny chalupy okolo školy.
Přišel válečný rok 1866 a celá země byla vystavena všem útrapám, které
s každou válkou souvisejí. Rozhodující událostí byla krvavá bitva u Hradce
Králové 3. července 1866. Byla to druhá největší bitva 19. století a počtem
bojujících vojáků největší bitva konaná na našem území. Střetlo se v ní celkem
téměř 440 000 mužů. Skončila vítězstvím Pruska. Pruská armáda se dostala až
k Vídni a byla živena poraženým Rakousko – Uherskem. Ani Cep nebyl ušetřen
před kontribucemi a platy. Tato válka, nazývaná také „Sedmitýdenní“ byla
ukončena podpisem mírové smlouvy v Praze (Pražský mír) dne 23. srpna 1866.

Historické foto – rakouští „kanonýři“ v roce 1866
Třetím starostou byl Tomáš Jezvík, za kterého byl v Cepu na místě dosavadní
kaple, postaven kostel s věží. Stará kaple zde stála od roku 1756 a byla velice
zchátralá. O stavbě kostela bylo rozhodnuto v roce 1868. Dílo bylo zadáno
staviteli Františku Krejčímu z Chlumu. Ten také vypracoval projekt. Vlastní
stavba byla zahájena v roce 1870. Kostel byl dostavěn hned v roce následujícím.
Stavba si vyžádala investici 1150 zlatých. I v tomto případě pomohl obci kníže
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Schwarzenberg, který dodal levněji stavební dřevo, daroval 150 centů vápna a
také tašky na střechu.
V r. 1871 sloužil v cepském kostele první mši farář František Šafář a to s tzv.
„vyšším povolením“, protože kostel nebyl ještě vysvěcen. Vysvětil ho teprve o
první pouti konané 24. 6. 1871 důstojný pán P. Šebele ze Suchdola. Kostel byl
zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Téhož dne byl také vysvěcen zvon Jan Křtitel.
Tento zvon pořízený za 208 zlatých věnoval obci její čestný občan Jan Křtitel
Kandl z Cepu. Zvon váží 200 liber, (tj. cca 90,72 kg, 1libra = 0,453 592 kg) a
nese nápis „Zhotoven od Josefa Hilzera v Jihlavě“. V kostele byl zavěšen také
zvon Maria ze zbořené kaple sv. Václava.
Čtvrtým starostou obce Cep byl Bartoloměj Hajný. Za něj byla postavena fara
(dnešní Obecní úřad). Tam bydlel farář František Šafář až do roku 1874. Od
tohoto roku pak farář Jan Král, který byl už na odpočinku, ale v Cepu konal
všechny bohoslužby mimo křtů a pohřbů. Ty se konaly v Suchdole. Dostával
ročně 150 zlatých, 4 sáhy dříví (objem dřeva se měřil prostorovým sáhem, který
byl polovinou sáhu kubického a jeho objem byl 3,4 m³), přiděleny mu 4 míry
pole, louka a pokud chtěl chovat krávu, také dva trávníky v obci.
Roku 1875 byl zvolen pátým starostou Jan Krejcha. Za něj byly do kostela
pořízeny varhany se čtyřmi rejstříky a pedálem za 460 zlatých. Postavil je
František Jistl, varhaník z Českého Krumlova.
V listopadu 1875 napadlo mnoho sněhu a to až jeden sáh (1,7928 m). Sníh ležel
až do března 1876. Rychlé tání potom způsobilo záplavy a voda místy
vystoupila až o 2-3 sáhy nad normální stav hladiny. Bylo zničeno mnoho ozimů,
hlavně žita. Proto byla v roce 1876 velmi slabá úroda.
V říjnu 1877 byl správce místní školy pan Josef Frejlach, působící v Cepu od
roku 1863 přeložen na obecní školu do Drahova u Veselí nad Lužnicí a místo
něho prozatímně ustanoven do této funkce učitel pan František Pavelec.
V březnu 1878 se pak přistěhoval nový správce školy a učitel František Mráz.
V srpnu 1878 přišli do lesů u Cepu lišovští pytláci. V lese Blata se srazili se
Schwarzenberskými myslivci a došlo k přestřelce, když pytláci chtěli osvobodit
jednoho svého zajatého kamaráda. Při tom byl zastřelen jeho otec, pytlák
Chvála z Lišova. Ostatní byli pak pochytáni a zavřeni.
Koncem ledna 1879 skončila platnost kontraktu mezi obcí Cep a knížetem
Schwarzenbergem, podle kterého mu obec poskytovala právo lovu na obecních
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polích a lesích. Zvěř, která se ale přemnožila, dělala velké škody na polích.
Proto, aby se počty zvěře ztenčily, si obec v dalším období ponechala honitbu
sama. Tehdejší knížecí revírník pan Václav Wollner se proto na obec velmi
rozhněval, nikomu neprodal dříví a nikdo z cepských také nesměl vstoupit do
knížecích lesů.
Vlna vystěhovalectví známá z druhé poloviny 19. století se nevyhnula ani naší
obci. V říjnu 1879 se vystěhovali se svými rodinami do amerického Chicaga
bratři Josef a Matouš Kovandovi. V roce 1880 vystěhovalectví pokračovalo a
odešlo dalších 22 osob a to rodiny Kuthanů, Krejchů, Kovandů, Němců a
svobodné osoby Josef Hajný a Alžběta Korbelová.
V roce 1880 byla v Cepu opět velmi špatná úroda. Tentokrát vedle slabých
výnosů obilnin nebylo téměř žádné ovoce. Deště a bouřky způsobily po celé
zemi záplavy a napáchaly mnoho škody a to nejen na polích, ale také na cestách,
domech a železnici. Na mnoha místech voda pobořila mosty přes vodní toky.
Jak je vidět, dokázala příroda potrápit naše předky podobně, jako třeba nás
v roce 2002.
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