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A je tu rok 2012
Čas opravdu běží jako ono příslovečné spřežení, nad kterým práská bič.
V mžiku bylo po Silvestru a nastoupil nový leden, a v letopočtu zase jeden rok
přibyl. Je to opět rok přestupný a volební, protože ve dnech 12. a 13. října
půjdou občané opět k volebním urnám a budou volit své zástupce do Senátu
Parlamentu ČR a do krajských zastupitelstev. Nelze si přát nic jiného, než aby
měli opravdu šťastnou ruku a zvolili do obou úřadů osobnosti, které by
naslouchaly svým voličům po celé volební období a posunuly dění v naší krásné
zemi alespoň o krůček kupředu směrem k všeobecnému porozumění a konsenzu.
Občané a zastupitelé naší obce se mohou také na prahu nového roku ohlédnout
na dobu nedávno minulou a zcela jistě nebude pochybností o tom, že se zde
udělalo mnoho práce a obec opět pokročila o velký kus vpřed. Stává se stále
hezčí a každého obyvatele musí u srdce zahřát pochvalné vyjádření těch, kteří
naši obec navštívili, a ta se jim na první pohled zalíbila. Stalo se i to, že zcela
cizí lidé zde hledali starostu obce, protože právě v takovém krásném místě, jako
je Cep, by chtěli zakotvit a restaurovat pro sebe nějaký vhodný objekt
k rekreaci.

Sněhu sice v lednu mnoho nebylo, ale v jeho druhé dekádě jsme se dočkali
mrazů dosahujících hodnot i pod -30˚C.
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Potěšitelné je, že i v lednu, kdy je zima, obec stále aktivně žije. Tím nemáme na
mysli jen to, že zastupitelé už nyní řeší mnoho věcí, které jsou každoročně
plánovány a v průběhu roku pak realizovány, ale i to, že většinu občanů
nenalezneme v „zimním spánku“. Stránky kroniky z let předchozích jistě
dostatečně přesvědčivě dokládají, kolik investičních projektů bylo úspěšně
dokončeno, kolik akcí pro občany bylo zorganizováno atd. To by samotní
zastupitelé, kteří na tom mají, samozřejmě, největší zásluhu, bez nezištné
pomoci řadových občanů určitě sami nezvládli. V roce 2012 byla na řadě další
část rekonstrukce „Myslivny“ a „Cepské hospody“, rozšíření vodovodního řadu,
rekonstrukce obecní vodárny, opravy místních komunikací a další menší akce.
Cep se má čím chlubit, a proto si všichni přejme, aby tento trend i nadále
pokračoval.

Investiční akce v obci
Úpravy v „Cepské hospodě“
V zimě se místní občané scházejí v lokále hospody, protože venku by asi museli
pít jen horký čaj a grog. Pokud je ale už tepleji, není snad nikoho, kdo by rád
neposeděl a nepohovořil s kamarády a známými u venkovních stolů.
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Na předchozím snímku je několik sousedů v družném rozhovoru v zimní
„Cepské hospodě“. Vlevo sedí Pavel Březina, pak od okna dopředu Josef
Soukup, Pavel Šváb a Jan Jezvík. Chybí jen kronikář, který fotografuje.
Aby posezení venku bylo ještě příjemnější, bylo v roce 2012 započato s úpravou
dvora „Cepské hospody“, kde následně vznikne pergola s krbem a možností
grilovat, opékat atd. Svému účelu bude toto zařízení plně sloužit sice až v roce
2013, ale už v tomto roce bylo s úpravami započato. Všichni cepští občané se na
tuto novou příležitost odpočinout si a pohovořit se sousedy velice těší. Bude zde
také možnost uspořádat například rodinné párty, nebo jiné oslavy.
V určité nevýhodě bude zřejmě obsluha, protože z výčepu je to na dvůr o hodně
delší cesta, než před hospodu, kde lze stav piva v půllitrech sledovat i oknem.
Ale nájemkyně hospody, paní Dana Wipllingerová, už prokázala, že je ve svém
oboru opravdu kompetentní, získala si všeobecnou oblibu a tak si jistě i s tímto
problémem bude umět poradit.
Následující obrázky ukazují, co už bylo v roce 2012 uděláno.

V první fázi úprav dvora hospody byl vyrovnán terén a započato se stavbou
oplocení.
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Na konci roku byl již plot dokončen a dvůr vydlážděn.
Letos bylo zatím za práce v „Cepské hospodě“ obecnímu úřadu fakturováno
celkem 69 218. - Kč. Z této částky činily náklady na dopravu zatravňovacích
tvárnic 2 856. - Kč, zbytek, tj. 66 362. - Kč byly náklady na pořízení dveří,
zárubní a jejich montáž. Další práce budou fakturovány až v roce 2013, po
dokončení úprav dvora a zprovoznění nové pergoly.

Pokračování rekonstrukce „Myslivny“.
V minulých letech bylo veškeré úsilí, co se rekonstrukce objektu „Myslivna“
týče, zaměřeno především na opravy a vybavenost hlavního objektu, kde jsou
dislokovány ubytovací kapacity a technické zázemí. Postup prací byl již dříve
v kronice zmiňován. V roce 2012 došlo i na vedlejší objekty, kde byly
v minulosti stáje, stodola a další hospodářské prostory. Největší prací zde byla
generální oprava střechy, kterou včetně dodávky materiálu provedla v měsíci
květnu ve velmi dobré kvalitě firma Zdeněk Gregor ze Suchdolu nad Lužnicí.
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Za materiál, rekonstrukci a montáž střechy a další drobné práce bylo
dodavatelem fakturováno a obecním úřadem zaplaceno celkem 763 216. - Kč.

Nová střecha a vrata hospodářské budovy

Nová hlavní vrata do dvora „Myslivny“
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Celý objekt bylo nutno také uzavřít a zajistit. Proto byla dodána a namontována
firmou Jaroslav Kanděra ze Dvorů nad Lužnicí nová hlavní vrata celého
objektu, vchodová vrátka a vrata do hospodářské budovy. Za tuto dodávku a
práce zaplatil obecní úřad dodavateli celkem 54 000. - Kč.
Mimo těchto prací, ještě firma Elektro Zbyněk Mikeš z Třeboně, dokončila
opravy elektroinstalací, což stálo obecní rozpočet částku 17 866. - Kč.
Opravy vodovodu se ujala firma Jiří Hrdina z Třeboně a účtovala 2 400. - Kč.
Konečně byla od firmy Mountfield, a.s. z Mnichovic zakoupena pro objekt
„Myslivny“ dvoje kamna a trávní sekačka, vše celkem za 26 037. - Kč.
Výčet nákladů není samozřejmě úplný, protože bylo potřeba pořídit ještě řadu
drobností, jako jsou například barvy, fasádní barvy apod. Ty sice jednotlivě
nepředstavují vysoký výdaj, ale v součtu se pak úhrady vyšplhají na relativně
významnou částku. Pouze nové povlečení na 14 postelí stálo 5 300. – Kč.

Generální oprava obecní vodárny
Naše obec provozuje již dlouho obecní vodárnu a pitná voda je dnes rozvedena
prakticky po celé obci. A nejde o vodu ledajakou. Kontrolní analýzy potvrzují,
že svou kvalitou může soutěžit i s renomovanými prameny, jako je například
„Dobrá voda“ a lze ji používat i pro kojence. Při tom cena vody je zatím
bezkonkurenční svou výší – 16,50 Kč za 1m³.
Je proto jistě potřeba starat se nejenom o vodu samotnou a její kvalitu, ale také o
obecní vodárnu a její technologické zařízení. Hlavním článkem jsou zde tzv.
akumulační nádrže. Jde o tlakové nádoby, které podle platné normy podléhají
pravidelným revizím a předepsané údržbě. Protože tato praxe již upozornila na
blížící se hranici životnosti staršího zařízení, bylo rozhodnuto o vybavení
vodárny další novou akumulační nádrží a o výměně většiny armatur a měřicích
prvků. Toto nové zařízení dodala a namontovala firma Envi-pur s.r.o. z Prahy
za celkovou sumu 115 648. – Kč.
Firma JIPAMA s.r.o. z Hrachovišť předtím ve vodárně vyměnila staré potrubí
za nové, opravila vodovod v „Chalupách“ a účtovala za tyto práce celkem
10 514,40 Kč. Jak to ve vodárně nyní vyhlíží, můžete vidět na následujících
fotografiích.
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Na prvním snímku je stará akumulační nádrž, která byla také vybavena
novými armaturami a měřáky, a pokud bude splňovat všechny podmínky, bude
ještě sloužit. Vpravo je vidět nová akumulační nádrž, která dává jistotu, že
obec nebude bez vody, i kdyby staré zařízení dosloužilo.
A ještě jedna důležitá informace. Dnem 18. 6. 2012 byly dokončeny práce na
vodovodní síti v obci. Znamená to, že byly provedeny všechny nutné opravy a
realizováno také plánované rozšíření. Obecní vodovodní síť je zapsána v „Kartě
majetku“ obce pod inv. č. 18.
Celková hodnota tohoto majetku po navýšení o hodnotu prodloužení vodovodu
provedeného v letech 2011/2012 je 1 315 371,90 Kč.
Provozuschopnost vodárny a evidenci spotřeby vody má na starost člen
obecního zastupitelstva pan ing. Josef Škvorák.
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Odbahnění a oprava hráze rybníku „Král“
Jižní Čechy jsou krajem rybníků, ryb a rybářů. To plně platí i pro naši obec. Jen
v jejím intravilánu nalezneme pět menších rybníků. A rybářů je zde snad víc,
než myslivců. Není divu, vždyť s udicí zde zacházejí už i školní děti. Je proto
potřeba se postarat také o to, aby všechny naše rybníky, nevyjímaje i ty menší,
byly v dobrém stavu a dávaly dostatek ryb. To se zde dlouhodobě daří. Stav
hrází, čepů, stok atd. je sledován, a v případě potřeby je nutná oprava
neprodleně provedena.
V roce 2012 došlo také na rybník „Král“. Bylo jej třeba odbahnit, opravit hráz,
čep, odstranit porosty na březích a zpevnit je. Tyto práce provedla firma
JIPAMA s.r.o. z Hrachovišť a ještě v závěru roku 2012 jí byla na základě
došlých faktur proplacena úhrnná částka ve výši 241 408,80 Kč.

Jak se dílo podařilo, posuďte sami na základě následujících obrázků.

A náš „Král“ je zase opravdu „fešák“
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… a to ze všech stran

Máme nové dětské hřiště
Ne neprávem se říká, že za své děti si můžeme sami. Jak se jim věnujeme, tak se
nám potom ony odvděčí v budoucnu. Pokud jsme je naučili všemu, co dělá
člověka opravdu tvorem hodným toho jména, jistě si povedou dobře ve škole,
v práci a celém dalším životě. Je stokrát ověřenou pravdou tvrzení, že to, co
investujeme do dítěte, se nám desetinásobně vrátí. Právě proto je v naší obci
nejmladší generaci věnována velká pozornost. Svědčí o tom všechny ty hezké
zábavy a hry, které pro ně jejich rodiče během roku připravují. A že to stojí
obecní rozpočet nějakou tu korunu? Zastupitelstvo má pro to pochopení a
vynaložené prostředky nejsou v žádném případě považovány za zbytečný výdaj.
V roce 2012 bylo vybudováno k velké radosti cepských dětí nové dětské hřiště,
vybavené také sestavou prolézaček, houpaček a skluzavkou. O jeho vybudování
se významně zasloužili čtyři tatínkové a také jeden dědeček, kteří na hřišti
dobrovolně odpracovali nejvíce brigádnických hodin.
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Zasloužilí brigádníci (zleva) Jiří Márovec, Michal Chrt, zastupitel Václav
Zeman mladší a Václav Zeman starší. Chybí ještě Aleš Pšenička.
Celá sestava, kterou je nyní hřiště vybaveno, včetně kulatého stolu, byla dodána
firmou Herold – Radek Herold z Kutné Hory. Pořizovací náklady sestavy
dosáhly částky 78 286. – Kč. Nutné zemní práce se stroji provedla firma
JIPAMA s.r.o. a fakturovala za ně 25 770. – Kč.
Kolaudace dětského hřiště proběhla 29. dubna 2012. Pro děti byl při této
příležitosti připraven bohatý zábavný program. Maminky připravily něco
dobrého na zub a také obecní úřad přispěl na občerstvení. Dětem se program
velice líbil. Mimo takových disciplin, jako je přetahovaná, hádání kdo je
schován v povlaku na peřinu apod. došlo i na hledání schovaného pokladu.
Družstva dětí hledala poklad za pomoci navigací GPS a řídila se instrukcemi,
například: „ hledej, kde pampelišky nerostou“, nebo „nedívej se nahoru, ať
nešlápneš na dobrotu“ atd.
Celý zábavný program skvěle vedl a moderoval Jirka Márovec. Dobře se bavily
maminky, tatínkové, dědové a babičky, ale především děti a o to právě šlo.
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Protože zážitků bylo mnoho, pokusíme se některé chvíle zachytit na
následujících obrázcích.

Pro slavnostní přípitek byly připraveny i „Rychlé špunty“.

Rozzářené dětské tváře hovoří za vše.
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Jedno z družstev se vrací s nalezeným pokladem.

Kdopak se asi skrývá v tom povlaku???
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A co říci závěrem? Dobrá věc se podařila. Je potřeba upřímně poděkovat všem,
kteří se o to zasloužili. Nejsou to jen ti, o kterých už byla řeč. Poděkování stejně
tak patří obecnímu zastupitelstvu, jmenovitě místostarostce paní Janě
Pajchlové, která práci s dětmi věnuje mnoho svého času a je dobrým duchem
všech besídek, zábav a soutěží. V neposlední řadě pak také starostovi obce, panu
ing. Janu Vobejdovi za podporu všech akcí pro cepské děti.

Další důležité investiční akce
Prodloužení obecního vodovodu
Tato plánovaná akce probíhala již v roce 2011 a byla dokončena v roce 2012.
Veškerá projektová dokumentace byla zpracována firmou František Kojan ze
Suchdolu nad Lužnicí. Za tuto práci účtovala firma 8 550. – Kč.
Geodetické práce pro stejný účel provedla firma Zdeněk Fical, rovněž ze
Suchdolu nad Lužnicí a účtovala 7 600. – Kč.
Zemní a montážní práce provedla firma JIPAMA s.r.o. z Hrachovišť. Celková
hodnota takto vybudovaného prodloužení vodovodní sítě v obci je vyjádřena
částkou 571 298, - Kč.

Rozšíření obecní kanalizace
Napojení další větve obecní kanalizace na parcelách č. 104 a 105 provedla firma
JIPAMA s.r.o. z Hrachovišť. Firma je známa jako velmi solidní dodavatel a pro
obec pracuje už řadu let k plné spokojenosti občanů i zastupitelstva. I tato práce
byla provedena kvalitně a rychle za fakturovanou částku 78 516. – Kč.

Oprava místních komunikací
Nutnou opravu místních komunikací objednal Obecní úřad Cep u firmy
Technické služby s.r.o. v Třeboni. Ta práce provedla a fakturovala za ně
18 931. – Kč.
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Kultura, sport a zábava
Masopust
Masopustní průvod masek s následující taneční zábavou byl na programu dne
v sobotu 18. dubna. Vše bylo opět dobře zorganizováno. Průvod se na svou
cestu obcí vydal až po 10. hodině dopolední. To poskytlo možnost dostatečného
odpočinku všem, kteří si rádi v sobotu přispí a nechtějí také přijít o maškarní
zábavu. Účast masek byla opět hojná a některé jejich kostýmy byly opravdu
nápadité.
Průvod, stejně jako v minulých letech, doprovázela hudba „Flamendři“, která
také večer hrála na masopustní zábavě v „Cepské hospodě“.
Můžeme bez obav říci, že obyvatelé Cepu prožili zase jeden příjemný a veselý
den. Pokud se někdo mračil, měl k tomu zcela jistě své osobní důvody, které
s masopustními taškařicemi a legrací neměly nic společného.

Hrají vám „Flamendři“
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Stavění máje spojené s „pálením čarodějnic“
Již tradičně proběhlo 30. dubna v Cepu stavění máje. Tentokrát toto datum
připadlo na pondělí. I letos byla máje velmi vysoká, měřila opět přes 30 metrů.
Její zdobení bylo zahájeno v 17.30 hodin a přibližně po další hodině byla, krásná
jako každým rokem, vztyčena pomocí stroje řízeného panem Jiřím Márovcem.
Zdatně mu pomáhali především mladší i starší Václav Zeman, Michal Chrt a
Pavel Březina. Tuto činnost sledovalo asi 150 místních i přespolních lidí, ale
hlavně dětí. Po vztyčení byla máje zajištěna proti pádu a úmyslnému poškození.

A máje už stoupá do své třicetimetrové výšky
Vztyčení máje ale neznamenalo konec zábavy. Večer se v „Cepské hospodě“
opět hrálo a tančilo až do rána. Hrála skupina „Wipplingerovci“, která se velice
líbila a vytvořila v sále výbornou náladu.
Mimo stavění máje a zábavu v místní hospodě se také „pálily čarodějnice“.
Ohniště bylo umístěno v prostoru určeném obecním zastupitelstvem na břehu
„Velkého návesního“ rybníku a zabezpečeno požární asistencí. I u ohně bylo
živo až do časných hodin.
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Vatru pečlivě připravili mladí cepští hasiči

Den matek
Den matek je dnem, kdy především děti vyjadřují svou vděčnost a vzdávají
poctu svým maminkám. Slaví se v různé dny v různých zemích po celém světě.
V České republice připadá Den matek vždy na druhou neděli v měsíci květnu. V
tento den dávají děti svým maminkám spolu s nezbytnou kytičkou většinou
vlastnoručně vyrobené dárky. Svůj původ má tento svátek už v starověkém
Řecku, kdy se slavil jako svátek matek a plodnosti. Byl spojen s uctíváním
pohanské bohyně Rhey, matky bohů.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla ale až ve
20. století, přesně roku 1907. V tomto roce se první, ještě neoficiální oslava
konala na počest Anny Reeves Jarvisové, známe bojovnice za práva matek. O
pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první
oficiální oslavu Dne matek, konanou v neděli 12. května 1912.
V Československu se tento svátek poprvé slavil až 13. května 1923 v
brněnském středisku „Vesna“ Křesťanské asociace mladých žen (YWKA). Jeho
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propagátorkou byla dcera našeho prvního prezidenta a předsedkyně
Československého červeného kříže Alice Masaryková. Po druhé světové válce
byl Den matek zatlačen do pozadí tehdy propagovanými oslavami
Mezinárodního dne žen, slaveného vždy 8. března. Přesto se dál v mnohých
rodinách připomínal a po roce 1989 se opět začal slavit veřejně.
V Cepu se v roce 2012 konala první veřejná oslava tohoto svátku rovněž
druhou květnovou neděli, tedy 13. května odpoledne. Snad ani nikoho
z organizátorů a účastníků nenapadlo, že uplynulo právě 100 let od první
oslavy Dne matek, vyhlášené prezidentem Woodrowem Wilsonem v USA.
Akce se konala v sále „Cepské hospody a velice se vydařila. Zúčastnilo se více,
než čtyřicet cepských žen.
Nálada byla po celou dobu trvání oslavy výborná. V 16.00 hodin ji zahájil
starosta pan ing, Jan Vobejda. Popřál všem maminkám k jejich svátku, předal
každé krásnou růži a pak se přítomným věnoval až do 21.30 večer, kdy oslava
končila. Dobrou náladu zajistila hudební skupina „Veseláci“. A hrála opravdu
dobře. Maminky se dobře bavily a hezky si také zazpívaly. Nechybělo ani
občerstvení v podobě zákusků a obložených chlebíčků.

Zahajoval starosta obce Cep ing. Jan Vobejda
18

Atmosféra byla opravdu veselá

Zábava vygradovala příchodem tří krásných dam
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Jistě jste poznali, že se asi bude jednat o přestrojené pány. No, samozřejmě.
Svými kousky přišli pobavit Vašek Dvořák ml., Jirka Márovec, a Mirek
Vidiečan st., všichni v převleku za „lehké múzy“ a udělali legrace dost a dost.
Závěrem je možno konstatovat, že se dobrá věc podařila. A náklady byly
opravdu minimální. Obecní úřad za oslavu zaplatil 8 500. - Kč. Přítomným se
oslava líbila a jak mnoho z nich naznačilo, už se zase budou těšit na příští rok.
Je dobře, že jsme v Cepu obnovili tuto starou tradici. Vždyť si naše mámy ten
jeden den pozornosti a zábavy za celý rok práce a starostí vrchovatě
zasluhují.

Rybářské závody
Také rybařina patří od nepaměti k činnostem, které byly ve všech jihočeských
vesnicích obvyklé a masové. Nejinak je tomu v naší obci. Stejně, jako myslivci,
mají i rybáři svou organizaci, „Český rybářský svaz“, své tradice, stanovy,
jednací řád, zkoušky a dokonce i svou řeč, „rybářskou latinu“, kterou někteří
veselí členové využívají, když u piva rozpažením ukážou, že včera chytili
„tááákhle velikou štiku“.
Ale rybáři a jejich organizace mají také svoji zajímavou historii. První spolky
sportovních rybářů začínaly v Čechách vznikat koncem 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 v Praze byl založen v roce 1886. Jeho
členy byly i významné osobnosti té doby, například prezident Tomáš Garrigue
Masaryk, či světoznámá zpěvačka Ema Destinová. O práci tohoto spolku
informoval nejprve Rybářský věstník, později Rybářské listy a dnes to je
časopis Rybářství.
K vytvoření jednotné organizace došlo ale až v roce 1957, kdy sloučením
Jednoty rybářů v Praze a Jednotného sväzu rybárov v Žilině vznikl
Československý svaz rybářů. Po různých peripetiích spojených s událostmi
v našem státě, vznikl Český rybářský svaz, patřící v současnosti mezi největší
zájmová sdružení v České republice. Ve svých 482 místních organizacích v roce
2012 sdružoval 242 605 členů, z tohoto počtu 25 947 mladších 18 let.
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V Cepu je místní organizace ČRS velmi aktivní a vedle jiné činnosti organizuje
také v okolí již dobře známé rybářské závody. Jich se zúčastňují sportovní
rybáři z řady jiných organizací a co je zvláště cenné, nezapomíná se při tom ani
na nejmladší generaci. Organizaci mají pravidelně na starost členové pan
Miroslav Vidiečan st., pan Jaroslav Hadač a pomáhá pan Jiří Pilz.
V roce 2012 se první rybářské závody konaly v sobotu 2. června na březích
rybníku „Velký návesní“ přímo před „Cepskou hospodou“. Zahájeny byly už
v 7.30 hodin, startovné pro dospělé činilo 100. – Kč, pro děti pak 50. – Kč.
Počasí také tentokrát akci přálo.

Už od časného rána si závodníci vybírali svá místa na břehu
Další závody se konaly na stejném místě v sobotu 25. srpna. Zahajovalo se opět
v 7.30 a přihlášeno bylo tentokrát 51 účastníků. Bohužel, s počasím to v tomto
případě nebylo příliš slavné. Bylo chladné, mokré, občas pršelo. Závodníci,
včetně mládeže, ale prokázali, že nejsou z cukru a závody se opět vydařily.
K dispozici byl kiosek s masem, klobásami a výbornou polévkou z hub à la
dršťková. Ohřívali, opékali a grilovali pánové Mirek Vidiečan a Jirka Pilz.
Favoritem závodů byl od začátku pan Klouček mladší, který nakonec také
vyhrál.
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Přes nepřízeň počasí bylo okolo rybníku skutečně živo

Den dětí
Letošní oslava „Dne dětí“ byla v naší obci uspořádána v sobotu 2. června. Od
14.00 hodin se v místním hostinci konal zábavný program pro děti i jejich
rodiče. Program byl opravdu bohatý. Účinkovalo divadélko „Mišmaš a
Drobek“ z Českých Budějovic. V programu byly zařazeny písničky a soutěže,
vystoupení „Tornado Lou“, orientální tanec „Arash dance“ a diskotéka – mini
superstar.
To ovšem nebylo vše. V rámci doprovodného programu se mohly děti projet
na motorovém člunu řízeném panem ing. Josefem Škvorákem, sledovat
požární útok našich hasičů, a zkusit zasáhnout proudem vody určený cíl, opéci si
špekáčky na ohništi ve dvoře „Cepské hospody“, nebo se pod vedením pana
Jiřího Márovce zúčastnit soutěží na trávníku. Od obce dostaly děti, jako
obvykle, pěkné balíčky s různými mlsky. Pozadu nezůstaly ani maminky, které
napekly celou horu dobrot.
Pěkná oslava byla zakončena diskotékou v sále, při které se výborně jako
diskžokej uplatnila teprve šestnáctiletá Eliška Svobodová. Oslava byla
zakončena v 19.15 hodin večer.
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Program v sále byl opravdu zábavný

Projížďka na člunu a hry na trávníku

A tady možná rostou noví hasiči a bagristé
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Na závěr nezbývá, než poděkovat v první řadě paní místostarostce paní Janě
Pajchlové, která se jako vždy, když se jedná o děti, obětavě věnovala přípravě
akce, a také všem maminkám, které se vším pomohly a postaraly se rovněž o
skvělé chuťové zážitky všech přítomných dětí.

Pouť
Na svátek sv. Jana Křtitele se v Cepu od nepaměti koná cepská pouť. Nejinak
tomu bylo i v tomto roce. V sobotu 23. 6. oblíbená kapela „Flamendři“ již za
ranního kuropění, tj. od 7.00 hod. obcházela obec dům od domu a všude zahráli
podle přání navštívených. Ve 20.00 hod. totiž začínala v sále „Cepské hospody
pouťová taneční zábava, na kterou bylo potřeba pozvat co nejvíce obyvatel obce.

U Dvořáků v č. p. 1
I když se chlapci opravdu snažili, byla letošní účast slabší, než v jiných letech.
„Zdravé jádro“ našich občanů se ale přece sešlo a všichni si libovali, že je
dostatek místa na parketu. Všichni přítomní byli veselí, a když hudba zahrála
„Sokolíky“, tančilo se i na stole.
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Místa bylo skutečně dost
Zábavu pořádali cepští hasiči a jak nakonec sdělili, prodělali na této zábavě asi
2 000. – Kč. To nakonec nebyl nijak dramatický deficit. Příště to bude určitě
lepší. Ale nemluvme jen o zábavě. Pouť by nebyla kompletní bez sváteční mše
v kostele sv. Jana Křtitele. Ta se konala v 16.00 hodin a přítomno bylo 39
věřících.

Mši celebrovali dva duchovní z Brna
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Memoriál Stanislava Bečky a Františka Klímy
Jako každoročně, také letos byl v Cepu uspořádán turnaj v nohejbalu trojic,
nazvaný na počest již nežijících členů místního „Sportklubu“ a dobrých
kamarádů „Memoriál Stanislava Bečky a Františka Klímy“. Na prvního ze
sportovců, Stanislava Bečku, si takto členové klubu i místní fanoušci vzpomněli
už pošestadvacáté, na Františka Klímu počtvrté. V tomto roce se konal v sobotu
30. června v době od 9.00 do 16.30 hodin.
Memoriálu se zúčastnilo celkem 10 týmů. Ty byly rozděleny losem do skupin
A a B, kde hrál každý s každým. Ve finále se pak utkaly z každé skupiny týmy,
které v ní obsadily první a druhé místo.
Skupina A
Sport klub Cep A
Baník Jarošov
HK Vodňany
TV Nova
Spartak Hrdlořezy
Skupina B
Dynamo Č. Budějovice
LOKO Veselí nad Lužnicí
Váša tým
Sebranka J. Hradec
Sport klub Cep B

Hart, Wipplinger, Kubica
Koranda R., Šenkýř, Schmidt
Jareš, Čejka, Pivnička
Řežábek, Doležal, Nový
Pelouch, Šubrt, Zlamšídlo
Fík, Matějka, Ryneš
Gruber, Gruber, Markovický
Dvořák, Novák, Váša
Křenek, Koranda D., Pavlů
Soukup, Lant, Dvořák

Dá se říci, že vlastně vyhráli všichni, protože atmosféra na kurtech byla
přátelská a přesto, že soutěžící se snažili vydat se sebe vše, utkání byla vedena
podle všech pravidel, jak se na sportovce sluší.
Po oficiálním vyhodnocení výsledků, bylo rozdáno zlato, stříbro a bronz a to
takto:
1. Dynamo České Budějovice
2. Sport klub Cep A
3. LOKO Veselí nad Lužnicí
Uznání si zasluhuje pořádající „Sportklub“ nejen za organizaci memoriálu, ale
také za vynikající druhé místo v turnaji.
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Hlavičku Rosti Harta sleduje Wipplinger

Vítězné Dynamo České Budějovice
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„Vítání prázdnin“
Letos se v Cepu „narodila“ zbrusu nová zábava pro děti. Byla nazvána „Vítání
prázdnin“ a uskutečnila se hned v prvním prázdninovém dni, tedy v první
červencové neděli. Začínalo se v 17.00 hodin, konec byl po 19.00 hodině.
Přihlášeno bylo celkem 25 dětí, z nichž se soutěže zúčastnilo 19.
Vítat prázdniny napadlo spontánně dvě maminky, paní Zdenu Hadačovou a
paní Pavlu Svobodovou, které s návrhem uspořádat pro děti novou, hezkou
zábavu, přišly. U řady ostatních rodičů se nápad setkal s velikým pochopením a
tak cepské děti mohly zase prožít krásný den, který byl nejen nástupem do
toužebně očekávaných prázdnin, ale ještě nabídl mnoho zábavy, vzrušení a
radosti.
Soutěžní program byl promyšlen do všech detailů. Hlavní částí byl pěší
orientační mikrozávod, který měl deset kontrolních stanovišť. Každé z nich
bylo zajištěno rodiči, staršími sourozenci a aktivisty, a děti všude plnily
určitý úkol. A jaké to byly úkoly? Zcela jiné, než ty školní, které pro ně přestaly
existovat na celé dva měsíce úderem prázdnin.
Discipliny na kontrolních stanovištích:
1. Puzzle
2. „Střelba“ vodou na plastový pohárek
3. Přemisťování míčků dětským bagrem
4. Kuželky
5. Naplnění krabičky zápalkami jednou rukou
6. Odpovědi na několik hádanek
7. Odstřihování na niti zavěšených bonbonů se zavázanýma očima
8. Házení míčky na plastové lahve
9. Přechod přes cestu za pomoci pouze dvou archů papíru A4
10. Sbírání rozsypaných korálků v trávě a jejich navlékání
Dětem bylo po celou dobu trvání akce poskytováno občerstvení. Na startu, v
cíli, i na kontrolních stanovištích byl dostatek nápojů, vedle dobrot od maminek
si mohly děti i všichni ostatní přítomní před „Cepskou hospodou“ pochutnat
zdarma na točené zmrzlině. Tu, včetně výrobníku, dodal Jirka Márovec, jeden
z nejobětavějších tatínků snad v celých jižních Čechách.
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A aby bylo legrace ještě více, na závěr se konala soutěž tatínků „kdo vydrží
nejdéle pod vodou“. Děti ji sledovaly a dost se nasmály. Zřejmě nikoho
nenapadlo, že by se snad některý tatínek mohl utopit.
Všechny děti také obdržely pěkné dárky. Kdo co dostal, to rozhodl los. A kde
se na to vzaly peníze? Zastupitelstvo obce opět nezklamalo a iniciativu
rodičů podpořilo finanční částkou 1 400. – Kč. Řadu výdajů nesl také
sponzor pan Jiří Márovec, spolumajitel firmy JIPAMA. Jako obvykle,
nejvíce se starala paní místostarostka, Jana Pajchlová. Jistě ne proto, že
v názvu funkce, kterou zastává, je ta „starost“ obsažena zcela oficiálně, ale jistě
proto, že dětem rozumí a má je ráda. Ocenění zasluhují také všichni rodiče, kteří
se ochotně na organizování zábavy podíleli. V neposlední řadě je třeba
poděkovat aktivistům. Ti, ačkoliv sami školní děti už, nebo ještě nemají, přesto
pomohli. Celkově byl nápad i jeho výsledek velice příznivě hodnocen a „vítání
prázdnin“ se zřejmě stane v Cepu další tradiční akcí.

Prostor startu a cíle

„Střelba“ vodou

Bagrování míčků

Kuželky
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Zápalky

Paní Hadačová dává hádanky

Stříhání bonbonů

Hod míčkem

Zmrzlina před hospodou

Losování dárků
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Snad se nikdo neutopí

Vítěz Jirka Márovec

Nohejbal „starých pánů“
Je jistě potěšitelné, že naši sportovci sice stejně stárnou jako ostatní, což je
spravedlivé, ale jejich léta je nezarmoutí, což je obdivuhodné. Cepský Sportklub
uspořádal právě pro ně 21. července turnaj v nohejbalu trojic, kterého se
mohli zúčastnit sportovci ve věku nad 50 let.
Přihlásily se čtyři týmy:
Sportklub Cep A
Sportklub Cep B
Suchdol n/L
Spartak Hrdlořezy
Hrálo se způsobem „každý s každým“. Po odehrání všech šesti utkání zvítězil
tým Sportklubu Cep A. ve složení: Miroslav Vidiečan st., Pavel Hadač a
Miloslav Ziegler. Pokud je vám toto poslední jméno povědomé, není to nic
divného. Jde totiž o bývalého prvoligového fotbalistu pražské Slávie, který
v Cepu dlouho koučoval nohejbalisty Sportklubu, a teď, kdy už má svých sedm
křížků na zádech, stále umí do míče správně kopnout.
A jedna příhoda nakonec. V roce 2006 navštívil Cep pan Zdeněk Peterka ze
Znojma, rovněž vysloužilý prvoligový fotbalista, v tomto případě z „Komety“
Brno. Oba pánové se setkali v „Cepské hospodě“ a z velkého překvapení pak
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bylo plno vzpomínek na to, jak se před lety vzájemně „okopávali“ na zelené
trávě.

Letní koncert trubačů
V roce 2012 se návštěva a vystoupení mysliveckých trubačů v Cepu
uskutečnily ve středu 8. srpna od 18.00 hodin. V okolí kostela a „Cepské
hospody se to opravdu „zazelenalo“. Myslivců totiž přijelo asi 150, a těch, kteří
hráli na nějaký nástroj, byla více než stovka. Působivým vystoupením, které se
odehrálo nejprve na poloostrově v rybníku „Velký návesní“ a potom v kostele
sv. Jana Křtitele, vtipně provázel JUDr. Petr Vacek, sám autor mnoha
mysliveckých famfár.
V programu, mimo myslivecké signály, nechyběl ani „průvod honem“.
Posluchači byli zajímavým způsobem seznámeni se způsobem zvukové
komunikace mezi myslivci přímo při honu. Mimo této lahůdky trubači
interpretovali i klasické skladby, například sbor „Proč bychom se netěšili“
z opery „Prodaná nevěsta“ Bedřicha Smetany, nebo sbor zbrojnošů z opery
Dalibor stejného autora. Krásným zážitkem byla také interpretace
Beethovenovy „Ódy na radost“.

Takové hudební těleso je možno spatřit opravdu zřídka.
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Program obohatilo také vystoupení třeboňského dětského sboru, který
nastudoval a představil pásmo lidových písní z našeho kraje, nazvané „Okolo
Třeboně“.

Třeboňské děti přišly zazpívat lidové písničky.
Přítomní si také zacvičili s hudbou a zatančili si polku a valčík přímo na trávě
poloostrova, jak ukazují následující dva snímky.
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Hudební produkce pokračovala koncertem v kostele sv. Jana Křtitele.
Skladby zde interpretované ve špičkové kvalitě zkomponoval a jejich provedení
řídil již zmíněný JUDr. Petr Vacek, jak ukazuje následující obrázek.

Krásný zážitek tohoto dne byl korunován taneční zábavou s mysliveckou
hudbou v sále „Cepské hospody“.
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Soutěž jednotek SDH „O pohár starosty obce“
Také v tomto roce soutěžila družstva dobrovolných hasičů v Cepu o putovní
pohár starosty obce. Soutěž byla vyhlášena na sobotu 8. září. Protože jde vždy
o věc prospěšnou, ale také nákladnou, přispěl Obecní úřad Cep organizátorům,
tedy místní jednotce SDH na tento účel, dotací ve výši 10 000,- Kč.
Soutěže se zúčastnilo 13 následujících jednotek dobrovolných hasičů:
Družstva mužů
1.
2.
3.
4.
5.

Cep A
Cep B
Hrdlořezy
Kojákovice
Lomnice nad Lužnicí

6. Lužnice
7. Majdalena
8. Mirochov
9. Novosedly
10. Žíteč

Družstva žen
1. Kojákovice
2. Majdalena
3. Suchdol nad Lužnicí
Hlavní soutěžní disciplínou byl, zcela pochopitelně, požární útok. Soutěžící
družstvo muselo nastartovat svoji stříkačku u vodního zdroje (rybník), rozvinout
proudnice do vzdálenosti cca 80 m a proudem vody zasáhnout určený cíl. Při
plnění tohoto úkolu byl měřen čas a vítězi byli ti, kteří byli nejrychlejší. Na
první pohled vypadá takový úkol jednoduše, ale opravdu to není žádná legrace.
Může selhat technika. Nechce-li například nastartovat motor stříkačky, stojí to
drahocenný čas. Při běhu můžete zakopnout, bajonetový spoj proudnic najednou
nechce „zaklapnout“ atd. A při tom všem pracují ještě navíc nervy. Uvědomímeli si to vše, musíme cítit k těm upoceným a udýchaným lidem respekt a uznání.
Aby byla atmosféra nejen „adrenalinová“, ale také přinesla kus legrace, byly
tradičně na pořadu také další discipliny, jako doprava kamaráda na trakaři přes
rybník po úzké dřevěné lávce, nebo přenesení vajíčka na lžíci držené zuby, opět
přes rybník. Bylo plno smíchu a dobré nálady.
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A jak dopadly oficiální výsledky? Kdo vyhrál letos putovní pohár? Určitě by si
vítězství zasloužili všichni. Rozdíly mezi družstvy byly minimální a tak všechny
sbory prokázaly, že v případě potřeby umějí pomoci, tam, kde je potřeba. A ještě
jedno upozornění. Všimněte si, že družstva žen měla lepší časy, než mnozí
jejich mužští kolegové. Tak nám tady děvčata zase předvedla, jak není radno
jejich „jenom“ ženské schopnosti podceňovat z pozic „pánů tvorstva“.
Přehled výsledků poskytují následující tabulky.
Výsledky družstev mužů v požárním útoku:
Družstvo
Cep A
Cep B
Hrdlořezy
Kojákovice
Lomnice nad Lužnicí
Lužnice
Majdalena
Mirochov
Novosedly
Žíteč

Čas
00: 56: 60
00: 58: 00
01: 25: 15
01: 21: 70
01: 01: 10
01: 14: 40
00: 50: 15
01: 23: 00
01: 21: 30
01: 11: 00

Pořadí
2
3
10
8
4
6
1
9
7
5

Rozdíl mezi vítězným a desátým družstvem je pouze 35 sekund!
Výsledky družstev žen v požárním útoku:
Družstvo
Kojákovice
Majdalena
Suchdol nad Lužnicí

Čas
01: 09: 40
00: 55: 50
01: 12: 60

Pořadí
2
1
3

V celkovém pořadí by tedy děvčata z Majdaleny obsadila druhou příčku,
družstvo Kojákovic pátou a suchdolské hasičky šestou. To je z třinácti
srovnávaných výkonů opravdu skvělý úspěch!
V soutěži „O pohár starosty“ obce Cep ovšem nebyl hodnocen jenom čas
z požárního útoku. Podle bodovacího systému byly započítány bonusy a malusy
ze zdolávání lávky přes rybník. Pořadí pěti nejlepších a jejich výsledky ukazuje
další tabulka.
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Pořadí v soutěži „O pohár starosty“
Družstvo
Cep B
Cep A
Lomnice nad Lužnicí
Majdalena – ženy
Majdalena – muži

Čas
00: 46: 00
00: 46: 90
00: 54: 00
00: 55: 50
01: 01: 00

Pořadí
1
2
3
4
5

Na závěr už zbývalo jenom rozdat ceny a poblahopřát všem přítomným hasičům
k jejich krásným výkonům. Starosta obce, pan ing. Jan Vobejda, velitel cepské
jednotky pan Pavel Dvořák a technik pan Pavel Březina se tohoto úkolu rádi
ujali. Jistě je také potěšilo, že hlavní cena zůstává doma, v Cepu.

A zde už je pohár předán družstvu „Cep B“

Abychom události, které den přinesl, názorněji zdokumentovali, přikládáme na
dalších stranách několik fotografií. Věříme, že ani po letech neztratí svou
vypovídací hodnotu.
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Nástup soutěžících

Družstvo Cepu v akci

Skvělá děvčata z Majdaleny

A cíl je zasažen!

Na trakař musí kamarád

…nebo kamarádka
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To vajíčko nese s noblesou

… zato kolega ho vykoupal

Předávání cen

Pan starosta je spokojen

Takto vypadaly poháry vítězů

…a takto ceny pro účastníky

Tak, milí hasiči a hasičky, šťastnou cestu domů a za rok zase v Cepu
nashledanou!
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Prostřeno
V naší obci natáčela televize. Stalo se tak v pondělí 5. listopadu. Televize Prima
Family uvádí už dlouho oblíbený pořad „Prostřeno“ a v této kuchařské soutěži
o 40 000. – Kč, odehrávající se tentokrát v Jihočeském kraji, účinkoval také
občan naší obce pan Petr Heřmánek.
Každého kola zmíněné soutěže se vždy účastní pět amatérských kuchařů, kteří
mají povinnost postupně připravit menu podle své invence a pohostit ostatní.
To ale není vše. Dalším úkolem hostitelů je přichystat pro celou skupinu
příjemné prostředí a vhodnou zábavu, respektive poznání něčeho nového a
zajímavého. Bodové zhodnocení hostitelova výkonu je věcí čtyř ostatních členů
skupiny na závěr každého setkání. Kdo ze soutěžících získá po všech pěti
setkáních nejvíce bodů, vyhrává.
Petr Heřmánek byl v tomto případě jediným mužem v pětici soutěžících, kteří se
v roli hostitele střídali po celý týden, pěkně od pondělí až do pátku. A los mu
určil jako „jeho den“ právě zmíněné pondělí 5. listopadu. Rozhodl se, že své
hosty nejen dobře nakrmí a napojí, ale také je seznámí s nedávno restaurovaným
cepským kostelem sv. Jana Křtitele. Tam se návštěvníci dověděli od místního
kronikáře něco z jeho historie, mohli si prohlédnout interiér, zkusili si zazvonit
na velký zvon s paní Věrou Hartovou, která má zvonění v obci na starost, a
zahráli si také na varhany. Podle vyjádření všech čtyř mladých žen, se jim právě
nápad Petra Heřmánka zdál originální a „bodoval“.
A jak tato jihočeská kuchařská soutěž dopadla? Zcela překvapivě. V pátek
všichni zúčastnění zjistili, že získali naprosto stejný počet bodů, takže vítězů
bylo pět a výhru si „bratrsky“ rozdělili po 8 000. – Kč.
Televize Prima Family vysílala tento pořad v pondělí 3. prosince v 18.00
hodin. V obci bylo jen málo těch, kteří ho nesledovali, nebo o něm alespoň
neslyšeli. Nejednoho napadlo, že se soutěžící na výsledku předem dohodli, ale
nikomu to nevadilo. Rozhodně to tak bylo lepší, než taktizovat a v touze po
penězích pak účelově hodnotit.
Na závěr ještě jedna poznámka. Z této akce existují pouze dvě, ne příliš zdařilé
fotografie. Důvod je prostý. Protože blesk aparátu rušil natáčení na kameru, pan
režizér nám fotografovat nedovolil.
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Paní Věra Hartová „učí“ návštěvu ručnímu zvonění

Poslední leč
O poslední leči bylo už v kronice naší obce napsáno v minulých letech dost a
dost. Patří bezesporu k myslivecké tradici pořádat poslední leč jako veřejnou
zábavu, aby i ti, kteří členy „Hubertova cechu“ nejsou, mohli jedenkrát v roce
nahlédnout do tradic myslivosti a při tom se dobře pobavit. K poslední leči patří
neodmyslitelně také veselost a legrace.
A mluvíme-li už o tradici, pak nelze nezmínit také „mysliveckou mluvu“. Tu lze
označit jako jeden z pilířů mysliveckých tradic. Dnes zahrnuje téměř 2 000
výrazů, zatímco na přelomu 18. a 19. století jich Josef Jungmann zachytil pouze
asi 1 500. Postupně některé výrazy zanikaly a jiné naopak vznikly.
Zvládnutí myslivecké mluvy je ctí a povinností každého myslivce. Povinností už
jen proto, že užívání ukládá platný myslivecký řád. Správný myslivec by měl
znát mysliveckou mluvu, týkající se především všech druhů zvěře, žijící v jeho
honitbě. Myslivecká mluva souvisí s výkonem práva myslivosti, s kynologií,
lovectvím a péčí o zvěř. Myslivec musí tedy vědět, že černá zvěř nemá zuby, ale
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zbraně, že její mláďata nejsou selátka, ale markazínci, že zvěř nemá krev, ale
barvu, její oči se nazývají světla atd., atd. Věřme, že ani naprostý laik si
například ta světla nepředstavuje tak, jak ukazuje následující veselá karikatura.

V letošním roce se konala poslední leč „Mysliveckého sdružení Cep“ v
sobotu 10. listopadu. Jako obvykle při takové příležitosti se dostavili místní i
přespolní v hojném počtu a zábava se vydařila. Tombola byla opravdu bohatá,
hudba hrála dobře a dobrá nálada gradovala až do posledního tanečku. Ocenit je
třeba velmi dobrou organizaci a také to, že nebylo nikoho v sále, kdo by, jak se
říká, „přebral“.
Program samozřejmě nezahrnoval jen hudbu, tanec a předávání výher podle
čísel tombolenek. Tentokrát navštívila naši poslední leč také trojice
„orientálních“ tanečnic s nastudovaným pěkným programem. Na interpretky
byla pozorně zaměřena „světla“ především všech přítomných pánů, ať už byli
oděni v zeleném, nebo ne. Z fotografií, které jsou přiloženy k této subkapitole,
jistě každý pozná, že opravdu bylo na co se dívat.
A tak brzy ráno, po dobré zábavě, odcházeli všichni návštěvníci i pořadatelé
domů zcela jistě spokojeni.
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První losování tomboly
(zleva: ing. Jan Vobejda, Luboš Leština, Pavel Staněk s první losující)

Divočáci v tombole

…snad ten Vašek Dvořák neodjede…
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Orientální tanec

A právě se hrají „Sokolíci“

Mikulášská besídka
Jakmile začne chodit sv. Mikuláš, jsou Vánoce se svými koledami, dárky a
zářícím stromečkem už prakticky za dveřmi. Přesto se ale Cepské děti právě na
svátek sv. Mikuláše velice těší. Vždyť každý rok je v tomto předvánočním
období pro ně pod patronací Obecního úřadu Cep uspořádána vánoční besídka
s nadílkou, kterou jim rozdává právě už zmiňovaný světec. Letos se besídka
konala v sobotu 8. prosince. Už v 15.00 hodin se v sále „Cepské hospody“
sešly 34 děti ve věku od 1 do 15 let, vesměs v doprovodu rodičů, nebo
prarodičů. Občerstvení ani letos nechybělo. Při pohledu se doslova sbíhaly
sliny. Cepské maminky opravdu „dovedou“ a jejich gastronomické speciality
opět neměly chybu. Děti dostaly také párek, rohlík a nealkoholické nápoje.
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Mimo toho každému z nich sv. Mikuláš nadělil celou tašku dobrot, jak
ukazuje předchozí obrázek. Malé návštěvníky čekala také tombola, která měla
jednu obrovskou výhodu. Každý, kdo přišel, něco vyhrál. A co to bylo?
Především různé hračky, stavebnice, hry, pastelky apod. Děti také malovaly a
za své (mimochodem velice pěkné) obrázky, dostaly od pořadatelů ocenění.
Besídku zakončila dětská diskotéka, která trvala až do 18.30 hodin. A komu lze
děkovat za to, že se tato hezká besídka dětem líbila a rozzářila nejednu tvářičku?
Samozřejmě zastupitelstvu obce, které pro tuto příležitost poskytlo finanční
částku 15 000. - Kč, maminkám, v čele s paní místostarostkou, protože vše
připravily, a také starším sourozencům, za to, že se ujali rolí samotného sv.
Mikuláše, anděla i pekelníků. Mikulášem letos byl Zdeněk Staněk ml., andělem
Eliška Svobodová, a čerty Vlastík Zemánek, Pavel Šniager, Michal
Hofbauer a František Lant.

Zaujetí při malbě i „fandění“

To byla hezká básnička!

Bohatá tombola

A nakonec diskotéka
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Hospodaření obce v roce 2012
Rozpočet obce na rok 2012 byl po úpravách schválen jako jen mírně schodkový.
Jak plyne z uvedeného přehledu, šlo o plánovaný schodek cca 500 000. – Kč.
Rozpočtový plán:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Plánované hospodaření se schodkem

5 979 927,45 Kč
6 479 882,04 Kč
- 499 954,59 Kč

Vzhledem k tomu, že převody z rozpočtových účtů, které činily celkem
+3 000 000. – Kč nebyly zahrnuty do rozpočtového plánu, byla skutečnost roku
2012 na straně příjmů výrazně vyšší, než plánovaná.
Zastupitelstvo obce také velice pečlivě zvažovalo veškeré výdaje, ať už se
jednalo o drobné investice, nebo dotace organizacím. Z těchto důvodů byl
konečný výsledek hospodaření obce výrazně přebytkový:
Skutečnost:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Skutečné hospodaření s přebytkem

8 504 071,22 Kč
6 682 839,85 Kč
+1 821 231,37 Kč

Výsledek hospodaření obce v roce 2010 byl tedy téměř o 2 mil. Kč lepší, než
původně plánovaný.
Stav účtů u KB v Třeboni k 31. 12. 2012:
Na běžném účtu bylo uloženo
Na spořicím účtu bylo uloženo
Celkem

853 809,77 Kč
3 000 573,61 Kč
3 854 383,38 Kč

K 31. 12. 2012 byly na obecních účtech u Komerční banky v Třeboni uloženy
částky v souhrnné sumě 3 854 383,38 Kč.

46

Některé další obecní výdaje
Dotace
V roce 2012 byly ZO Cep schváleny a následně poskytnuty tyto dotace:
Dotace Sportklubu Cep
Dotace jednotce SDH
Dotace motokrosovému jezdci Davidu Barešovi
Celkem dotace

40 000. -Kč
40 000. - Kč
5 000. - Kč
85 000. - Kč

Další platby z obecního rozpočtu
Z obecního rozpočtu jsou mimo jiné hrazeny výdaje na služby, zabezpečující
bezproblémový chod obce, ochranu zdraví, obecního majetku, bezpečnost a
spokojenost občanů. V roce 2012 byly mimo jiné zaplaceny tyto částky:
 Svoz a skládkování odpadů

85 228. - Kč

 Příspěvek na stravování občanů

5 836. – Kč

 Těžba v obecním lese

12 753. - Kč

 Nákup sazenic smrku do obecního lesa

17 100. - Kč

 Opravy obecních dopravních prostředků

18 869. - Kč

 Zimní prohrnování komunikací v obci

11 880. - Kč

 Rozbory pitné vody

15 392. - Kč

 Rozbory odpadních vod

7 736. - Kč

 Neinvestiční výdaje za žáky ZŠ a MŠ
dojíždějící do Třeboně

133 228. - Kč

Výdaje týkající se investiční činnosti jsou uvedeny u každé investiční akce
v příslušné kapitole. Mimo uvedených, existuje ještě řada dalších plateb, které
zde všechny nelze zaznamenat. Vesměs jde o drobné částky, které ve svém
souhrnu představují také poměrně významnou sumu. Jsou vesměs vynakládány
na zabezpečení nezbytných činností, bez kterých by obec nemohla fungovat a
žít.
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Drobné zprávy
Veřejná schůze obecního zastupitelstva
Veřejná schůze Zastupitelstva obce Cep se každoročně koná minimálně
jedenkrát. Všichni občané se tak mohou obracet přímo na obecní funkcionáře
s tím, co považují za důležité, nebo s tím, co jim v obci vadí, vznášet dotazy a
předkládat své návrhy.
V roce 2012 se schůze konala v sále „Cepské hospody“ v sobotu 21. dubna.
Měla následující program:






seznámení s hospodařením obce v roce 2011
obecní rozpočet na rok 2012
seznámení s investičními a jinými akcemi plánovanými na rok 2012
diskuse
závěr

Schůzi, které se zúčastnilo cca 40 cepských občanů, řídil starosta ing. Jan
Vobejda. Na veškeré diskusní příspěvky bylo ze strany zastupitelů konkrétně
reagováno a žádný problém nezůstal bez vysvětlení.

Zdobení pomníku padlých v obou světových válkách
Tak, jako každý rok, byl i letos upraven a vyzdoben pomník občanům naší obce
padlým v obou světových válkách. Jako obvykle se tak stalo v prvních dnech
měsíce května.

Výlovy rybníků
Třeboňsko je krajem rybníků a rybářů. To se doslova týká i naší obce.
Rybářství Třeboň, a. s. má pronajaty čtyři rybníky, které jsou majetkem obce
Cep. Jsou to: Nový, Starý, Prostřední a Prdlánek. Mimo nich jsou v katastru
obce ještě další rybníky, které obhospodařuje místní organizace „Českého
rybářského svazu“ (Velký návesní, Malý návesní, Bajgar, Král), nebo jsou
vlastnictvím soukromých osob, respektive jsou jim pronajaty (Koldusák,
Boreček aj.).
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Podzim bývá obdobím výlovů a to je pokaždé tak trochu rybářský svátek. Rybí
násada vyroste v tržní rybu až po dvou letech. Proto se neloví každý rybník rok
co rok. Možné je to jen tam, kam se nasadí už roční kapr a nechá jen „dorůst“.
A jak se lovilo letos v Cepu?
Nový u Cepu byl sloven ve středu 24. října.
Prostřední ve středu 31. října, po něm pak i Prdlánek
Starý u Cepu přišel na řadu v úterý odpoledne 6. listopadu.

„Fišparta“ v plné práci na „Starém“
Soukromí vlastníci a nájemci rybníků své ryby loví v různých termínech, někteří
uspořádají výlov až několik dnů před Vánoci. Okolo 20. prosince bývá například
u Dvořáků (čp. 1).
Každoročně ale je loven rybník Boreček, který má v pronájmu pan Jiří
Márovec. Pravidelně na tento výlov pozve své přátele a všechny lidi z Cepu. Na
hrázi je připraveno občerstvení, hraje hudba a každý příchozí je vítán. Nejde
tedy ani tak moc o ryby (které každý, kdo chce, dostane zdarma), ale spíš o
zábavu a hezký zážitek. V letošním roce byla dnem zmíněného výlovu sobota
17. listopadu. Skvělou atmosféru dokládají následující obrázky.
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A nebyl by to Jirka, kdyby
zapomněl na zábavu pro děti

Děti si mohly zahrát dokonce
i na rybáře

Jirka Márovec druhý zprava

Hlad a žízeň byly neznámé pojmy

Školení řidičů skupiny B
V pátek dne 29. června v 18.00 hod. proběhlo v sále „Cepské hospody“ školení
řidičů skupiny B. Školení lektorsky zabezpečila „Autoškola Ille“ z Třeboně.
Povinně se zúčastnily osoby, které v průběhu roku řídí dopravní prostředky
patřící obci. Další zájemci z řad občanů obce se mohli školení zúčastnit
bezplatně, protože vzniklé náklady hradil OÚ Cep.

Svoz domácího komunálního odpadu
Technické služby města Třeboň, které zabezpečují svoz a skládkování
komunálního odpadu oznámily, že svoz tohoto odpadu bude v letní sezoně
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probíhat ve čtrnáctidenních intervalech. Tato změna začala pro naši obec platit
ve středu dne 6. června a skončila středou 27. září. Rozpis svozů byl zveřejněn
ve vývěsní skříňce obecního úřadu, v místním obchodě a na webových stránkách
obce.

Mladý šampion
V naší obci málokdo tuší, že mezi námi roste mladý, nadějný sportovec. A
vybral si sport opravdu „pro chlapy“. Řeč je o Davidu Barešovi, kterému bylo
2. října 2012 čtrnáct let. Svůj veškerý volný čas a síly zasvětil motokrosu,
kterému se věnuje už od svých pěti let. V roce 2011 byl na podporu jeho
závodní činnosti založen motokrosový tým JBRacing, který vede otec mladého
závodníka, pan Jaroslav Bareš. Náš sportovec už dobře zná ten krásný pocit,
stát na stupních vítězů. Jen v roce 2012 na nich stál šestkrát. Dvakrát na stupni
nejvyšším a čtyřikrát na druhé příčce.
Jeho výkonů si letos povšiml manažer jednoho z největších motoklubů v ČR,
Motosportu Chýnov. Výsledkem byl podpis smlouvy mezi JBRacingem a
Motosportem Chýnov. Na jejím základě bude jezdec David Bareš v následující
sezóně reprezentovat Motosport Chýnov na té nejvyšší úrovni v rámci ČR,
v „Mezinárodním mistrovství České republiky juniorů“. V plánu má rovněž
účast v „Krajském přeboru jihočeského kraje“ a „Jihočeském AMATER
CUPU“.
Obecní úřad Cep přispěl Davidovi na jeho výdaje částkou 5 000. – Kč a my
všichni mu přejme mnohá vítězství a hlavně žádný úraz.

David Bareš na trati
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David Bareš dvakrát na nejvyšším stupni tzv. „bedny“

Péče o obecní lesy
Obci Cep patří lesy, o které se musí podle „Lesního zákona 289/1995 Sb.“ také
starat jako dobrý hospodář. Podmínky k tomu má ty nejlepší. Péči o obecní lesy
odborně řídí vedoucí polesí podniku „Lesy ČR“ pan ing. Jan Vobejda, tedy
odborník na slovo vzatý. Protože zmíněný zákon ukládá pozemky, které byly
v minulosti vytěženy, znovu zalesnit, bylo v měsíci srpnu k tomuto účelu
zakoupeno 1 000 sazenic smrku. Obec za ně zaplatila částku 17 100. – Kč.
Ještě v tomtéž měsíci byla výsadba provedena.

Při pořádání veřejných akcí už nemusíme křičet
Zápisy v obecní kronice potvrzují, že se v Cepu během roku pořádá řada akcí,
při kterých je nezbytná komunikace organizátorů s účastníky. Až dosud při
takových událostech, jako byly závody jednotek SDH, akce pro děti, sportovní
utkání a jiné, museli organizátoři namáhat své hlasivky, aby mohli průběh řídit
podle scénáře. Proto všichni toužili po zakoupení aparatury, která by zajistila
správnou hlasitost a především srozumitelnost jejich slovního projevu. Toto
přání bylo splněno v letošním prosinci, kdy obec u firmy Josef Mikudim z
Halámek pořídila zesilovač s mikrofonem za 13 706. – Kč. A hlasivky si
odpočinou.

52

Zimní práce
Prohrnování sněhu v zimě 2012/13 pro naši obec zajistí firma JIPAMA
z Hrachovišť.

Včelaři v Cepu
Jak už jsme se učili ve škole, jakkoliv krásně rozkvetlá příroda by bez včeliček,
krom té krásy, nepřinesla už žádný další užitek, žádnou úrodu. To lidé vědí od
nepaměti. Včely a včelaři patří neodmyslitelně k našemu venkovu. I v Cepu je
řada členů „Českého svazu včelařů“ a jak statistika dokladuje, existovalo na
konci roku 2012 v obecním katastru celkem 197 včelstev.
Následující tabulka obsahuje údaje o včelařích, stanovištích včelstev a jejich
počtech. Cepští včelaři jsou členy ZO Českého svazu včelařů v Suchdolu nad
Lužnicí.

Jméno včelaře

Adresa umístění
včelstva

Počet včelstev na
stanovišti

Apfelthaler František

Cep Myslivna

20

Leština Josef

Cep čp. 14

10

Roubík Jan

Cep čp. 14

12

Špale Václav

Cep Myslivna

40

Ing. Vobejda Jan

Cep čp. 31

3

Zemánek Vlastimil

Cep čp. 51

92

Zemánek Vlastimil

Les Kamenice

20

Každý obecní úřad by měl znát stanoviště včelstev ve svém katastru především
proto, aby nedocházelo ke škodám v důsledku použití včelám škodlivých
přípravků na ochranu rostlin.
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Vánoční ryby
V roce 2012 byly vánoční ryby rozdělovány, podle již dříve zmiňovaných
pravidel, mezi občany Cepu již v pátek 21. prosince. Kádě s rybami byly
umístěny před obchodem v bývalé škole.
Občané obce si velice cení této výhody, kterou jim poskytuje smlouva, uzavřená
mezi Obecním úřadem Cep, pronajímatelem obecních rybníků a jejich
uživatelem, Rybářstvím Třeboň.

Evidenci má na starost starosta pan ing. Jan Vobejda, vlastní výdej
zastupitel pan Pavel Březina
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Volby do Senátu Parlamentu ČR a
krajských zastupitelstev
První kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnilo v pátek
a sobotu 12. a 13. října. Souběžně se v tomto termínu konaly také volby do
Zastupitelstva Jihočeského kraje.
V naší obci volby probíhaly opět ve volební místnosti situované v „Cepské
hospodě“ a proběhly zcela hladce. Zásluhu na tom má především volební
komise, která pracovala ve složení:
Předseda:

Miroslav Heřmánek (delegován)

Členové:

Jana Pajchlová
Jaroslav Hadač

Zapisovatelka:

Jaroslava Chrtová

Volební komise zleva: Jaroslava Chrtová, Jana Pajchlová, Miroslav
Heřmánek a Jaroslav Hadač
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První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
V seznamu oprávněných voličů bylo zapsáno 170 občanů. K volbám se z nich
dostavily 53 osoby, což představuje volební účast 31,18%. Slabá volební účast
potvrzuje hypotézu, že občané vesměs nepovažují Senát Parlamentu ČR za
potřebný a důležitý orgán.
Odevzdány byly 52 hlasy, ze kterých byly 4 neplatné. Zbývajících 48 hlasů
(92,31% odevzdaných) bylo mezi kandidáty rozděleno následovně:

Kandidát
1
2
3
4
5
6
7
8

Stráská Ivana Mgr.
Talíř Jaromír Ing.
Holler Miroslav
Nohavová Alena
Paukejová Marie Ing.
Zahradník Jan RNDr.
Šesták Jiří Mgr.
Goetz Jindřich akad. arch.

Volební
strana
ČSSD
KDU-ČSL
KSČ
KSČM
SBB
ODS
STANHOPB
SPOZ

Počet
hlasů
4
4
2
12
1
17
6
2

%
hlasů
8,33
8,33
4,16
25,00
2,08
35,41
12,50
4,16

V Cepu neobdržel žádný z kandidátů nadpoloviční většinu. Podle výsledku
voleb v Cepu by do druhého kola postoupili kandidáti RNDr. Jan Zahradník
(ODS) a Alena Nohavová (KSČM).

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje
V seznamu oprávněných voličů bylo zapsáno 170 občanů. K volbám se z nich
dostavily 53 osoby, což představuje volební účast 31,18%.
Bylo odevzdáno 50 hlasů, ze kterých bylo 5 neplatných. Platné hlasy (45) byly
rozděleny tak, jak je uvedeno v následující tabulce. Nejsou v ní uvedeny
kandidátní listiny těch stran, které v Cepu nedostaly ani jeden hlas.
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Čís.
7
43
53
59
60
64
70
84
93

Platné
hlasy
1
9
3
6
16
1
5
1
3

Kandidátní listina
Pravý Blok
KSČM
DSSS
„Jihočeši 2012“
ČSSD
Koalice SNK ED a SsČR
ODS
KDU-ČSL
Česká pirátská strana

% platných
hlasů
2,22
20,00
6,66
13,33
35,55
2,22
11,11
2,22
6,66

V rámci Jihočeského kraje byly po sečtení všech odevzdaných platných hlasů
zveřejněny následující volební výsledky:

Čís.

Kandidátní listina

Platné
hlasy

% platných
hlasů

33

TOP 09 a Starostové pro JK

9 614

5,00

43

KSČM

37 187

19,37

59

"JIHOČEŠI 2012"

27 972

14,57

60

ČSSD

53 736

27,99

70

ODS

24 110

12,56

84

KDU-ČSL

12 341

6,43

Do Krajského zastupitelstva Jihočeského kraje bylo voleno 55 zastupitelů.
Na základě výsledků voleb byly rozděleny mandáty do Krajského zastupitelstva
Jihočeského kraje následovně:
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Čís.

Kandidátní listina

Počet
mandátů

%
mandátů

33

TOP 09 a Starostové pro JK

3

5,45

43

KSČM

13

23,64

59

"JIHOČEŠI 2012"

9

16,36

60

ČSSD

18

32,73

70

ODS

8

14,55

84

KDU-ČSL

4

7,27

Ve volbách zvítězila ČSSD (18 mandátů) následována KSČM (13 mandátů).
Výsledky ukázaly, že pravicové strany ztratily důvěru voličů a drtivě volby
prohrály. Vítězná ČSSD uzavřela koaliční smlouvu s KSČM. Tato koalice nyní
disponuje 31 mandátem z 55.

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
Protože v prvním kole senátních voleb neobdržel žádný z kandidátů
nadpoloviční většinu hlasů, konalo se ve dnech 19. a 20. října druhé kolo, do
kterého postoupili na základě výsledků voleb v kraji dva kandidáti s největším
počtem hlasů, a to RNDr. Jan Zahradník (ODS) a Mgr. Jiří Šesták
(STANHOPB).
V Cepu se ze 170 oprávněných voličů dostavilo k volbě ve druhém kole 39,
což znamená volební účast jen 22,94%. Bylo odevzdáno 39 hlasů, všechny byl
platné.
Výsledky ve volebním okrsku Cep:
Počty hlasů

% hlasů

Kandidát

Volební
strana

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

Zahradník Jan RNDr.

ODS

17

18

35,41

46,15

STANHOPB

6

21

12,50

53,84

Šesták Jiří Mgr.
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Ve volebním obvodu 14 – České Budějovice byl konečný výsledek volby
nového senátora následující:
Počty hlasů

% hlasů

Kandidát

Volební
strana

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

Zahradník Jan RNDr.

ODS

12 357

9 408

30,08

45,00

STANHOPB

9 412

11 495

22,91

54,99

Šesták Jiří Mgr.

I v tomto případě zvítězil ve volbách levicový kandidát, Mgr. Jiří Šesták,
ředitel Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.

Společenská kronika
Životní jubilea v roce 2012
Padesáté páté narozeniny oslavili:
Pan Jaroslav Hadač
Pan Pavel Hadač
Pan Václav Komárek
Pan Václav Zeman
Šedesáté narozeniny oslavili:
Paní Marie Březinová
Pan Stanislav Inderholz
Pan Ladislav Liška
Paní Jana Pajchlová
Pan Milan Turek

č. p. 37
č. p. 29
č. p. 72
č. p. 81
č. p. 95
č. p. 33
č. p. 59
č. p. 3
č. p. 74

Šedesáté páté narozeniny oslavili:
Pan Josef Hadač
č. p. 53
Paní Marta Roubíková
č. p. 14
Paní Věra Van Overmeire-Kaise č. p. 42
Sedmdesáté narozeniny oslavil:
Pan Jan Laštovka
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č. p. 49

Sedmdesáté páté narozeniny slavily:
Paní Růžena Bečková
č. p. 65
Paní Zdeňka Hadačová
č. p. 30
Paní Marcela Melenová
č. p. 71
Osmdesáté narozeniny oslavila:
Paní Ludmila Hadačová

č. p. 79

Pětaosmdesátiny oslavila:
Paní Marie Komárková

č. p. 24

Obec přivítala nového občánka
V neděli 8. července obdržela místostarostka obce Cep paní Jana
Pajchlová SMS tohoto znění:
„Ahoj, tak jsem na světě. Jmenuji se Pavlík Šimánek, měřím
50 cm, vážím 3510 g a poprvé jsem se na svět podíval v neděli
8. 7. 2012, v 12.45 hodin. Radši usínám, začíná bouřka. Pa.“

Mamince paní Evě Šimánkové a tatínkovi panu Pavlu Šimánkovi z
čp. 6, všichni upřímně blahopřejeme k této radostné události.
Chlapečkovi přejeme dlouhý a krásný život a všem dohromady
zdraví, spokojenost a rodinné štěstí.
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V roce 2012 nás navždy opustili

Paní Růžena Dvořáková

čp. 48

* 4. 5. 1939

Pan Jan Dvořák

čp. 48

* 22. 12. 1932 † 27. 4. 2012

Pan František Mikl

čp. 61

* 27. 1. 1935

Čest jejich památce!
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† 27. 3. 2012

†1. 6. 2012

Počasí v roce 2012
Rok 2012 byl rokem významných klimatických změn. Tyto změny se
projevovaly na řadě míst planety. Arktické ledovce se rekordně zmenšily, mezi
březnem a říjnem roztála ledová plocha o rozloze 11,9 milionu km². V polovině
září byla jejich celková plocha 3,41 milionu km², což bylo nejméně od počátku
satelitních měření. Výrazně tály také ledovce v rakouských Alpách. Ledovec
Pasterze na nejvyšší rakouské hoře Grossglockner se ztenčil o devět metrů.
Severní Ameriku a Evropu zasáhla v jarních měsících vlna veder. Jen v USA
během ní na nejrůznějších místech padlo celkem 15 000 denních teplotních
rekordů. S ní souvisela i sucha, která pocítili zejména obyvatelé jihovýchodní
Evropy. Odborníci zároveň uvedli, že hladina moří se v důsledku oteplování
planety zvyšuje o 60% rychleji, než jak předpověděla skupina expertů OSN v
roce 2007.
Také v České republice jsme byli svědky mnoha výkyvů a extrémů počasí.
Například v srpnu padl i absolutní teplotní rekord, když v Dobřichovicích v
okrese Praha – západ meteorologové 20. srpna naměřili 40,4˚C . To bylo o dvě
desetiny stupně více, než dosud nejvyšší teplota naměřená v ČR v červenci roku
1983.
Teplotní rekordy padaly i v jiných měsících. Na řadě míst byly zaznamenány
koncem listopadu, nebo na svátek sv. Martina, kdy například v Karviné
vyšplhala rtuť teploměru na 19,5˚C a překonala tak o 3,8˚C dosavadní rekord z
roku 1997.
24. prosince vystoupaly teploty až na 13,5˚C. Celkem padlo v tento den
třiatřicet teplotních rekordů v západních, jižních a středních Čechách. 25.
prosince naměřilo teplotní rekordy dvaatřicet meteorologických stanic.
Nejtepleji bylo ve Vlkonicích na Klatovsku, kde naměřili 14,6˚C.
Rok 2012 se, stejně jako jedenáct předchozích let, celosvětově zařadil mezi
nejteplejší v historii.
A jak tomu bylo přímo v naší obci? Měsíc leden začal s denními teplotami jen
lehce pod bodem mrazu. V jeho druhé dekádě se ale prudce ochladilo a teploty
v noci klesaly pod -30˚C. Přišly arktické mrazy, sněhu napadlo jen velmi málo.
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Také únor byl výrazně chladným měsícem, se silnými mrazy v první dekádě. Ty
postupně ustupovaly a v závěru února mrzlo již jen mírně. Několikrát napadl
sníh, nejvíce ho bylo cca 15 cm. Ten ale v krátké době opět roztál.
Stejně jako dva předchozí měsíce, vyznačoval se i březen podprůměrnými
teplotami a jen řídkými srážkami. Podobně také duben byl celkově měsícem
chladným. Ještě na počátku jeho třetí dekády dosahovaly noční teploty hodnot
od -4˚C do -6˚C. Teprve v závěru dubna došlo k postupnému rychlému
oteplování a denní teploty postupně dosáhly 25˚C a v posledních dnech měsíce
dokonce hodnot lehce přes 30˚C. Srážkově byl duben celkově průměrným
měsícem, v poslední jeho dekádě ovšem mnoho srážek nespadlo.
První dny května plynuly ve znamení letního počasí. Teploty se blížily 30˚C,
ale už tuto hodnotu nepřesáhly. Od 4. května přišlo ochlazení a teploty ve dnech
6. – 7. 5. dosahovaly odpoledne cca 20˚C. Už 4. a zvláště 5. května odpoledne
Cep postihly přívalové deště a bouřky, 5. května i s krupobitím. Potom přišlo
opět oteplení s teplotami blížícími se 30˚C. Ještě 11. květen byl téměř tropickým
dnem s teplotou ve dne málo pod 30˚C. Pak ale přišel nečekaný zlom a v sobotu
12. května jsme naměřili jen 12 - 14˚C a pak v neděli 13. května přes den už
pouze 10˚C a v noci na pondělí dokonce -2˚C. Od pátku do neděle tedy byl
teplotní propad roven cca 20˚C. V noci z 18. na 19. květen byly na teploměru
jen -4˚C. Pomrzly zahrádky, rajčata a i některé stromy. Od 21. května přišlo
oteplení, a v první polovině třetí dekády opět teploty blížící se 30˚C. Od 26. 5.
následovalo ochlazení cca o 8˚C. Bylo vesměs sucho, slabá přeprška se objevila
až 28. května. V posledních pěti květnových dnech dosahovaly denní teploty od
18˚C do 22˚C, noční pak od 7˚C do 12˚C. Vítr vál slabý až mírný
severozápadní, srážky byly jen občasné a velmi slabé. Letošní měsíc máj nám
předvedl takové změny počasí, že by se za ně nemusel stydět ani ten
nejbláznivější duben.
Červen nás přivítal zataženou oblohou, slabým deštěm, respektive přeháňkami,
slabým severovýchodním větrem a teplotami v noci od 2˚C do 8˚C a přes den
od 12˚C do 16˚C. Takovýto ráz počasí trval až do poloviny června.
Severovýchodní proudění se postupně změnilo na severozápadní a přineslo
k nám deštivé počasí s bouřkami, ale také vysoké teploty. Zvláště konec měsíce
byl opět tropický a teploměry ukazovaly teploty až 33˚C. Silně pršelo zvláště 21.
a 22. června, kdy úhrn srážek dosáhl hodnoty 30 mm/m².

63

Vysoké teploty panovaly i na začátku července. V týdnu od 2. do 8. července
byly denní teploty mezi 25˚C a 31˚C. V některých dnech se objevily také ranní
mlhy. Obloha byla většinou polojasná až oblačná, s občasným deštěm. V úterý
3. 7. odpoledne se Cepem přehnal přívalový déšť a padaly kroupy o průměru
cca 20 mm. Prudký liják a kroupy se objevily i ve čtvrtek 5. 7. v 18.30 hodin.
Totéž se opakovalo 10. 7. v 13.15 hodin. Přívalový déšť doprovázely opět
kroupy velikosti do 2 cm. Průtrž trvala cca 7 minut, pak následoval vydatný déšť
trvající asi 1,5 hodiny. Chladno a deštivo bylo až do 22. 7. V některých dnech
teplota nepřesáhla 16°C. Velmi značné škody způsobilo počasí na zahrádkách.
Od 23. 7. nastalo postupné oteplování. Na několik dní se vrátilo léto. V úterý
24. 7., po horkém dni, přišly opět přívalové srážky a bouřky provázené silným
nárazovým větrem. V Českém Krumlově napršelo za 24 hodin 99 mm srážek.
Rekordní srážky až 101 mm byly zaznamenány v severovýchodních Čechách.
V prvním týdnu srpna bylo počasí podobné tomu, které bylo v závěru
předchozího měsíce. V sobotu 4. 8. večer začal vát silný nárazový vítr, opět
přišla celou noc trvající bouřka a přívaly vody, které působily řadu potíží na
komunikacích. V následujícím dni se situace opakovala, ale přívaly byly již
mírnější. Od úterý 7. 8. se vrátilo letní počasí. Teploty až do 19. 8. přes den
dosahovaly příjemných 22 - 25˚C a srážky nebyly žádné. V pondělí 20. 8. byla
v Dobřichovicích naměřena rekordní teplota 40,4˚C, a v následujících dnech, až
do 30. 8., se s horky střídaly silné srážky a bouřky. V úterý 22. 8. padaly opět
kroupy. Podobné počasí vydrželo až do 30. 8., kdy se večer zatáhlo a v noci
začalo vytrvale pršet.
Déšť ustal až v sobotu 1. září, ale bylo chladno, které trvalo až do pátku 7. září.
Oteplení na příjemných 20 – 25 °C přišlo až o následujícím víkendu (8. - 9. 9.).
Poměrně teplé a pěkné počasí bylo až do středy 10. října. V druhé dekádě
nastoupila inverze a ranní mlhy. Bylo ale poměrně teplo, přes den teplota
dosahovala 12 - 15°C. Na houby se dalo chodit až do konce druhé dekády října.
Prudké ochlazení nastalo 24. 10. Inverzní počasí se změnilo a v sobotu 27. 10.
napadl v Cepu první sníh.
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Snad by ani nikoho nenapadlo, že tento obrázek je z 22. srpna

V neděli 28. 11. 2012 to vypadalo, že už dorazila skutečná zima
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Listopad začal proměnlivým počasím. Chladné dny střídaly dny teplejší a místo
sněžení se dostavil občasný, ne příliš vydatný déšť. Na tuto roční dobu bylo
poměrně teplo, které trvalo až do čtvrtka 29. 11. Tento den se odpoledne silně
ochladilo a vál silný vítr. V noci na pátek 30. 11. napadlo v Krušných horách až
49 cm sněhu. V Cepu a okolí nic. Podle sdělovacích prostředků způsobilo počasí
na silnicích mnoho potíží. Na Jizerce bylo naměřeno rekordních -21˚C. V Cepu
jsme byli takové zimy ušetřeni, a teploměry ráno ukazovaly ranní teploty okolo
-3˚C.
Také prosinec si, co se počasí týká, opravdu „zadováděl“. Do 6. 12. byly teploty
přes den nad bodem mrazu, noční klesaly do -3˚C. Pak přišlo ochlazení, slabě
padal sníh, kterého napadly asi 1 – 2 cm. V noci byl v Cepu mráz do -8˚C, ve dne
teploměr nevystoupil nad bod mrazu. „Ledovými dny“ byly pátek, sobota a
neděle 7 – 9. prosince. V nich nejvyšší denní teplota dosahovala -12 až -15˚C.
Oteplení přišlo v noci z pátku 14. na sobotu 15. prosince, kdy také pršelo.
Ledovka byla na celém území ČR a nastala opět dopravní kalamita. Jen v Praze
se stalo více, než 120 dopravních nehod. U Majdaleny došlo k tragické
dopravní nehodě v sobotu ráno 15. Prosince. Nepřežil řidič (37), ostatní (2 děti
+ manželka) byli zraněni středně těžce. Kvůli náledí nebylo možno ani chodit.
Klouzalo to i 16. a 17. prosince. Ve středu 19. 12. večer začal padat sníh,
později sníh s deštěm. Ve čtvrtek 20. 12. byla na cestách opět klouzačka. Po
tomto datu přišlo oteplení, led a sníh roztál a denní teplota dosahovala až
+12˚C. Vánoce se konaly na blátě a na některých menších vodních tocích byl
vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. V pátek 28. 12. silně pršelo, o víkendu
29. a 30. 12. zase mrzlo, denní teplota dosáhla -3˚C. Pak ale následovalo
oteplení až na +7˚C a rok 2012 skončil téměř „jarně“.

Ze starých letopisů
Cep v letech 1880 - 1890
Honitba v Cepských lesích. V únoru roku1883 byla opět přenechána honitba na
cepských polích a v lesích knížeti Janu Adolfu ze Schwarzemberga za sumu
1000 zlatých. Navíc každý sedlák usedlý v Cepu obdržel 6 m³ polenového dřeva
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z knížecích lesů. Naši předkové zřejmě pochopili, že s knížetem a knížecím
revírníkem je lépe býti zadobře a smlouvu obnovili v plném rozsahu.
Obecní investice. V roce 1883 byl mezi rybníky Starý a Nový vybudován podle
návrhu Josefa Hamerníka ještě rybník Prostřední. Výlohy činily 800 zlatých.
V roce 1884 byla provedena důkladná oprava hráze rybníka Starý. Na úhradu
těchto nákladů byly prodány 2 kusy obecního lesa za celkem 836 zlatých.
V roce 1884 byl také vybílen kostel a podlaha pokryta pískovcovými
dlaždicemi.
V roce 1886 byla navíc opravena budova školy, jejíž stav, bohužel, odpovídal
tomu, že od doby její výstavby na ní nebylo opravováno téměř nic. Náklady
opravy zaplatila obec.
Poloostrov ve „Velkém návesním“ rybníku. V květnu 1887 vybudoval rolník
Josef Hamerník poloostrov v rybníku proti kostelu na návsi a osázel ho čtyřmi
lípami. Okolo břehů zasázel stolisté růže. Pokračování má tento příběh
poloostrova až po dlouhých 118 letech. V roce 2005 pravnuk Josefa
Hamerníka, pan Jiří Hamerník, vyřezal ze dřeva sochu, kterou nazval
„Praotec Cepák“. Za pomoci několika dalších sousedů ji pak instaloval na
zmíněném poloostrově.
Výlovy obecních rybníků. Obecní rybníky bývaly pravidelně sloveny začátkem
října každého roku. Jednalo se o rybníky „Starý“, „Prostřední“, „Nový“,
„Prdlánek“ a „Bajgar“. Výtěžnost nebyla podle současných měřítek příliš
vysoká. Z rybníka „Nový“ bývalo sloveno asi 20 – 25 centů ryb. Asi stejný
výtěžek poskytovaly také rybníky „Starý“ a „Prostřední“. Zbývající dva nebyly
svým výnosem významné. Tak například při výlovu rybníka Nový 17. října
1887 bylo vyloveno 22 centů ryb, v roce následujícím pak 26 centů. Pro
srovnání je možno uvést, že 6. října v roce 2012 bylo ze „Starého“ sloveno 160
centů ryb. Za jeden cent ryb bylo možno stržit 20 – 25 zlatých. Jeden kilogram
tedy v této době stál přímo u výlovu 20 – 25 krejcarů. Ryby z „Nového“ v roce
1887 byly prodány za 494 zlaté. Cena se řídila kvalitou ryb. V tomto případě
bylo prodáno 18 centů po 23 zlatých, 4 centy po 20 zlatých.
Povodeň v roce 1888. První polovina roku 1888 byla zpočátku dosti suchá, v
červenci, srpnu a září ale vytrvale pršelo. Po dvou měsících deště, 2. a 3. září
byly povodně téměř všude. Také v Cepu bylo vody mnoho a obecním rybníkům
hrozilo protržení hrází. Aby bylo zabráněno větším škodám, byla prokopána
hráz rybníka „Nový“. V Českých Budějovicích voda proudila po náměstí a
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v ulicích, zaplavila byty a obchody. Veliké škody byly povodní způsobeny na
železnici. Příval vody protrhl násep trati z Českých Budějovic do Hluboké. Na
této trati se také zřítil železniční most.
Cepští rolníci byli ve svém oboru opravdu odborníky. Důkazem toho, že
cepští zemědělci opravdu „uměli“ a mohli se před veřejností pochlubit jak svými
výsledky, tak zkušenostmi, je akce, která se v naší obci konala 26. května roku
1890. Tohoto dne podnikl „Hospodářský spolek“ z Třeboně výlet do Cepu. V
13.00 hodin se tu konala odborná schůze, na které cepští hospodáři měli před
přítomnými členy spolku odborné přednášky. A co se přednášelo? Bylo toho
dost a témata byla opravdu nadčasová. Posuďte sami.
Jan Krejcha
na téma
Matěj Burda
na téma
Josef Vojta
na téma
Matěj Hamerník na téma
František Chrt
na téma
Jakub Salaba
na téma
Jan Dvořák
na téma
Tomáš Komárek na téma
Jan Novák
na téma

„Jaký má být novodobý hospodář„
„Český rolník“
„Novodobý rolník má být šetrný“
„O mléku a dojnicích“
„Chov dobytka“
„Desatero zacházení s mrvou“
„Jak hospodaří jinde“
„Důležitost počtů“
„Jaký má být český rolník“

Katastrofální povodeň v roce 1890. Počasí v roce 1890 se zřejmě velice
podobalo tomu, které jsme zažili o 112 let později, v létě roku 2002. Jak je
zapsáno v řadě pramenů, v roce 1890 pršelo vytrvale už od konce května. Déšť
střídaly průtrže mračen, krupobití a bouřky. Takovýto ráz počasí trval až do
konce srpna. Živel napáchal mnoho škod nejen na polích a v lesích, ale voda
devastovala také silnice a železnice. Vlaky nejezdily, protože tratě byly
podmáčeny a na mnoha místech přerušeny. Ke konci srpna se srážky ještě více
zintenzivnily. Následovaly povodně v Písku, Týně nad Vltavou, Českých
Budějovicích, Plzni, Třeboni a v dalších městech. Odpoledne 5. září se
protrhla hráz rybníka Svět „na místě město nejvíce ohrožujícím“ a voda zalila
město a okolní louky se známými třeboňskými seníky. Také cepské rybníky,
hlavně Nový, hrozily protržením hrází. Nedošlo k tomu jen díky obětavosti
několika místních sousedů, kteří s maximálním nasazením zpevňovali hráze a
katastrofu tak odvrátili.
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Sčítání lidu, domů a hospodářských zvířat v roce 1890. V roce 1890 bylo
v celé monarchii uskutečněno sčítání lidu a hospodářských zvířat. V Cepu byl
sčítacím komisařem ustanoven řídící učitel pan Hynek Pešina, který už před
tím, jako řídící učitel, dostal tzv. definitivu.
Podle zápisu cepského sčítacího komisaře bylo k 31. 12. 1890 v Cepu:
506 lidí, 69 domů, 5 koní, 370 kusů hovězího dobytka, 2 chovní býci, 119 ovcí,
13 koz a 40 prasat.
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