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Vstoupili jsme do roku 2013
Na prahu každého začínajícího roku se zamýšlíme nad tím, zda ten „nový“
přinese zase stejné starosti jako právě uplynulý, nebo bude lepší, plný
příjemných událostí a radostí. Asi jak pro koho. Rozhodně čekání se založenýma
rukama, až něco, nebo někdo, způsobí změny směřující k tomu, abych právě
„Já“ se měl lépe a radostněji, není zrovna efektivní činností. Měli bychom se
všichni sami snažit svými silami přispět k realizaci žádoucího vývoje v naší
zemi. Kritizovat umí každý. Ale zeptejme se sami sebe, co my konkrétně
můžeme a chceme udělat pro to, aby se dosavadní stav naší společnosti změnil k
lepšímu. A právě v nastupujícím roce 2013 budeme mít příležitostí dost. Mimo
jiné nás čeká významný politický akt, přímá volba prezidenta republiky,
první v historii českého státu. Nebuďme proto pouhými pozorovateli událostí,
ale zúčastněnými spolutvůrci své budoucnosti. Jak na tom jsme, ukáže právě
naše účast u volebních uren.
Také v obci (a to hlavně) buďme těmi, kteří jsou připraveni přiložit ruku všude
tam, kde je to zapotřebí. Je to naše obec a my zde žijeme. Pro občany a jejich
děti se zde každoročně dělá dost akcí, s jakými se jinde pochlubit nemohou.
Pokaždé se tu našlo několik ochotných lidí, kteří se podíleli na jejich přípravě.
Měli s tím vždycky dost práce a starání. A přece se najdou někteří jiní (naštěstí
jich mnoho není), kteří sice sami nepomohou, ale snahu těch druhých podrobí
zdrcující kritice. Nutně nás napadne otázka, proč se tedy sami nezapojí a
neukážou, jak by to mělo vypadat líp. Ostatní by jistě byli jen rádi.
Podíváme-li se na léta předcházející, můžeme konstatovat, že se celá obec stále
mění k lepšímu, je upravenější a dobře udržovaná. I k tomu jistě může mít
leckdo připomínky, někdy snad i oprávněné. Investiční akce, které již byly
realizovány, ovšem mluví samy za sebe. A při tom má Cep stále vysoce aktivní
saldo na svých bankovních účtech. Nezaslouží si tedy obecní zastupitelstvo také
kus uznání za vše, co se v obci vybudovalo a slouží všem? Je asi pravdou, že
některé věci, které zastupitelé rozhodovali, bylo možno udělat líp. Stejné to ale
bude, ať na naší „radnici“ sedí Petr, nebo Pavel. Nic nezkazí jen ten, kdo nic
nedělá. A konstruktivní kritika některých nedostatků, pokud je řečena na
správném místě, je také pomocí. Nekritizujme proto jen v hospodě, ale přijďme
na veřejnou schůzi zastupitelstva a to nejen proto, že tam dostaneme párek a
pivo.
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Témat k zamyšlení máme tedy dost. Nechceme zde nikoho k ničemu navádět,
ale možná, že by neškodilo nějaké to novoroční předsevzetí, které by nám
pomohlo aktivněji se účastnit všeho, co se v obci děje. To přece nikomu, kdo to
myslí dobře, jedno být nemůže a nesmí.
A proto do roku 2013 všem občanům obce přejeme zdraví, štěstí, hodně sil,
dobrých nápadů a upřímné snahy.

Přímá volba prezidenta České republiky
Odstupující prezident ČR Václav Klaus se ve svém tradičním novoročním
projevu rozloučil s občany našeho státu, který reprezentoval po dvě volební
období. Zmínil se i o tom, že vyhlásil rozsáhlou amnestii, jakou dosud naše
země nepoznala. Dotkla se neuvěřitelných 110 000 obviněných a odsouzených,
kterým pomohla vyřešit jejich aktuální nepříjemnou situaci. Na straně druhé
ovšem přinesla také významný nárůst zločinnosti a znemožnila lidem
podvedeným podobnými organizacemi, jako byl např. H-systém, domoci se
oprávněné náhrady za prostředky, o které byli podvodníky ošizeni. Amnestii
proto občané vesměs chápali jako kontroverzní akt, kterým dosavadní prezident
své funkční období zakončil velmi nešťastně.
Přímá volba nové hlavy státu proběhla ve dvou kolech, protože v prvním kole
neobdržel žádný z kandidátů nadpoloviční většinu.
První kolo volby proběhlo v pátek a sobotu 11. a 12. ledna. V ČR se ho
zúčastnilo 61,31% oprávněných voličů.
Druhé kolo se konalo v pátek a sobotu 25. a 26. ledna, s účastí 59,11%
oprávněných voličů.
V prvním kole se rozhodovalo mezi 9 kandidáty a výsledky volby v ČR byly
následující:
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA, 59 let, poslankyně Evropského
parlamentu KDU – ČSL
4,95%
2. Ing. Jan Fischer, CSc., 62 let, viceprezident Evropské banky – bez
politické příslušnosti
16,35%
3. Ing. Jana Bobošíková, 48 let, manažerka – SUVERENITA – Blok Jany
Bobošíkové
2,39%
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4. Taťana Fischerová, 65 let, herečka a politička – Klíčové hnutí
3,23%
5. MUDr. Přemysl Sobotka, 68 let, senátor, 1. místopředseda Senátu PČR –
ODS
3,46%
6. Ing. Miloš Zeman, 68 let, prognostik – SPOZ
24,21%
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz, 53 let, vysokoškolský profesor, skladatel a
malíř – bezpartijní
6,84%
8. Jiří Dienstbier, 43 let, právník a senátor – ČSSD
16,12%
9. Karel Schwarzenberg, 75 let, ministr zahraničí, poslanec PČR – TOP 09
23,40%

Do druhého kola postoupili:
Ing. Miloš Zeman, 68 let, prognostik – SPOZ
Karel Schwarzenberg, 75 let, ministr zahraničí, poslanec PČR – TOP 09
Rozdíl volebního výsledku obou kandidátů v prvním kole volby byl minimální,
pouhých 0,81%. Proto bylo druhé kolo poměrně dosti napínavé. Nakonec
skončilo s tímto výsledkem:

Zvítězil Ing. Miloš Zeman, který získal 54,80% hlasů.
Druhý byl Karel Schwarzenberg, jemuž odevzdalo své hlasy 45,19% voličů.

A jak jsme volili v naší obci?
Ze 166 registrovaných oprávněných voličů se k urně dostavilo:
 v prvním kole 97 voličů, což je 58,43%, a bylo odevzdáno 97 platných
hlasů
 ve druhém kole 93 voliči, tedy 55,69%, kteří odevzdali 93 platné hlasy
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Volby v naší obci proběhly s těmito výsledky:

Kandidát
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Roithová Zuzana
Fischer Jan
Bobošíková Jana
Fischerová Taťána
Sobotka Přemysl
Zeman Miloš
Franz Vladimír
Dinstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Navrhují Politická
cí subjekt příslušnost
Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

Hlasy
1.
2.
kolo kolo
6
25
2
0
3
15
44
6
10
30
49

% hlasů
1.
2.
kolo kolo
6,18
25,77
2,06
0,0
3,09
15,46 47,31
6,18
10,30
30,92 52,68

Volební komise zleva: Věra Hartová, Jana Pajchlová, Miroslav Heřmánek
(předseda), Jaroslav Hadač
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Jak je zřejmé z předchozí tabulky, v Cepu by ve volbách zvítězil pan Karel
Schwarzenberg, podobně, jako v celém Jihočeském kraji. Celkové výsledky ČR
však dopadly ve prospěch Miloše Zemana, který získal o 9,61% hlasů více, než
Karel Schwarzenberg. Přejme si tedy, aby první, přímou volbou demokraticky
zvolený prezident naší republiky byl prezidentem moudrým, spravedlivým a
všem občanům skutečně naslouchajícím.

Investiční akce v obci
Otevření pergoly
V roce 2013 byla dokončena výstavba pergoly na dvoře „Cepské hospody“. Jak
je zmíněno v obecní kronice, bylo s ní započato již v roce 2012. Kolaudace
proběhla bez závad, a proto byla pergola slavnostně otevřena pro veřejnost.
Stalo se tak 11. května 2013. Následující snímky dokreslují atmosféru této
události.

Účast při zahájení provozu pergoly byla opravdu hojná
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Pergola před dokončením

A máme hotovo!

Paní Dana Wipplingerová
uklízí před otevřením

Pavel Březina roztápí gril

Nálada byla skvělá

…a pivo dobře ošetřené

Je nutno zaznamenat, že bezchybně fungující gril vyrobil na profesionální
úrovni pan Václav Zeman mladší. Obecní zastupitelstvo poskytlo přítomným
občerstvení, které přišlo obecní pokladnu na 9 638. -Kč.
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Náklady na vybudování pergoly.
Hrubá stavba byla dokončena už v roce 2012 a v tomto roce také zaplacena.
V platbách za rok 2013 se proto objevily pouze tyto položky:
 Projektové práce (fa František Kojan, Suchdol n/L)
3 500. – Kč
 Lavice – 4 ks (fa Pavel Dušek, Suchdol n/L)
22 264. – Kč
 Klempířské práce (fa FAMAX, Klikov)
13 319. – Kč
 Zhotovení krbu (fa V. Zeman ml. Cep)
5 530. – Kč
 Elektroinstalace (fa Elektro - Mikeš, Třeboň)
5 258. – Kč
 Geodetické práce (fa Geodesie, Suchdol n/L)
3 640. – Kč
Celkem
53 511. – Kč
Přejme teď všem cepským občanům, aby jim pergola dlouhá léta dobře
sloužila.

Cesta k „Myslivně“
O „Myslivně“ jsme se v kronice zmiňovali již několikrát v souvislosti
s prováděnými stavebními opravami a budováním rekreační kapacity sloužící
jak občanům Cepu, tak cizím zájemcům o odpočinek a načerpání nových sil
v krásné jihočeské přírodě. O čem zatím řeč nebyla, je dostupnost tohoto objektu
z naší obce.
V minulosti vedla k tomuto sídlu knížecích revírníků přímá cesta. Ta v průběhu
času zanikla a k „Myslivně“ se muselo jezdit oklikou přes hráz rybníku „Starý“
asi 400 m směrem k Suchdolu n/L a potom odbočkou po lesních cestách.
Vzdálenost tak vzrostla na cca 2,5 km. Proto bylo snahou obecního
zastupitelstva starou cestu obnovit. K tomu bylo ovšem nutno získat od
současných majitelů části některých pozemků, výměnou za jiné pozemky,
patřící obci. To se po určitém čase podařilo, a dnes vede opět cesta k „Myslivně“
od čp. 97 loukami mezi naší obcí a lesem „Vochoz“. Měří 1 200 m.
Realizace byla svěřena osvědčenému dodavateli stavebních, zemních a
montážních prací, firmě JIPAMA z Hrachovišť. Práce byly provedeny včas a
v požadované kvalitě.
Celkové náklady na vybudování této komunikace činily 1 693 625. -Kč a
byly ještě do konce roku 2013 uhrazeny.
Existenci staronové a kratší cesty přivítal zcela jistě také správce objektu
„Myslivna“ pan Josef Soukup, který tuto funkci převzal po panu Jaroslavu
Hadačovi a na „Myslivnu“ jezdí velmi často.
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Zbytky staré cesty

Jinde už nebyla cesta žádná

Práce na výstavbě nové komunikace

Hotová cesta

„Myslivna“ z nové cesty
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Obecní vodárna
Na obecní vodárně byla nainstalována také druhá nová akumulační nádrž. Práce
provedla na základě uzavřené smlouvy firma Envipur, s. r. o. z Prahy 6. Práce
si vyžádaly náklady ve výši 132 243. -Kč.
Touto investicí bylo dosaženo optimálního stavu strojního zařízení vodárny a
minimalizace možného výskytu poruch v dodávce pitné vody. Obě akumulační
nádrže ukazuje následující obrázek.

Restaurování soch v kostele sv. Jana Křtitele
Rovněž v roce 2013 pokračovalo restaurování soch v kostele sv. Jana Křtitele.
Tentokrát se oprava týkala dalších dvou cenných dřevěných soch sv. Barbory a
sv. Kateřiny. Smlouva o dílo byla uzavřena s restaurátorem panem Jiřím
Štorkem z Unhoště (okres Kladno), který opravu odborně provedl. Za svou
práci si účtoval v souladu se smlouvou 101 400. -Kč. Tato částka mu byla
uhrazena ještě před koncem roku 2013.
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Svatá Barbora

Svatá Kateřina

Mimo soch těchto světic čekala oprava ještě sochu sv. Mikuláše z Myry, která
sice už restaurována byla (a my jsme o tom psali), ale pro objevivší se závady
byla oprava reklamována a socha předána k jejich odstranění restaurátorovi
Mgr. Jaroslavu Fukovi ze Sudoměře, okres Strakonice.

Vodovod - jižní větev
Zaměření stavby vodovodu provedla firma Geodezie ze Suchdolu n/L proti
úhradě 5 000,00 Kč. Dodavatelem stavebních prací byla firma JIPAMA
z Hrachovišť. Celkově si stavba vyžádala náklady ve výši 890 083,44 Kč.
Určitě se řada lidí zeptá, jaký má stavba jižní větve obecního vodovodu vlastně
význam, a co lidem přinese. Pokusme se to proto stručně vyjádřit. Do současné
doby fungovaly v Cepu dva separátní vodovodní řady, které nebyly propojeny.
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Nepřehlédnutelná část obce se proto k obecnímu vodovodu nemohla připojit a
domy, kterých se to týkalo, musely užívat vodu z vlastního zdroje.
Vybudováním tzv. jižní větve došlo k propojení obou, už existujících řadů do
jednoho celku, takže nyní všechna čísla popisná mají možnost užívat obecní
vodovod. Navíc lze vybudovat vodovodní přípojky i na dosud nezastavěné
stavební parcely, a tím vytvořit další příznivé podmínky pro výstavbu nových
domků v Cepu. A proč vytvářet pro mladé rodiny nastupující cepské generace
podmínky pro soukromou bytovou výstavbu právě zde a lákat k nám nové
sousedy odjinud? Cep se, sice pomalu, ale jistě, vylidňuje. Stačí se podívat do
obecních kronik z posledního desetiletí. Počty zemřelých převyšují počty nově
narozených. Například za posledních 7 let jsme se rozloučili s 15 našimi občany
a narodilo se 7 dětí. Mladí lidé také odcházejí za prací jinam. Pokud nechceme,
aby za dvě, nebo tři desítky let byl Cep mrtvou obcí, je nezbytné tento pokles
zastavit. Také proto, ale nejenom proto, byly vybudovány nové byty v bývalé
škole, vyměřují se nové stavební parcely a existuje jižní větev obecního
vodovodu.

Kultura, sport a zábava
Masopust
Lidové zvyky, tak jak rok ubíhal, měly různý charakter. Masopust (na Moravě
fašank) je zvykem rozverným a nevázaným, provoněným koblihami, slaninou a
pálenkou, nutnou pro zahřátí při celodenní obchůzce v mrazivém počasí. Je to
čas zabíjaček a lidového veselí.
Masopust začíná svátkem „Tří králů“ (6. ledna) a vrcholí čtyřicet dní před
velikonočními svátky, o masopustním pondělí a úterý. Obcemi, nebo městy,
chodí průvod masek, končící masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto
období je Škaredá (Popeleční) středa, kterou začíná půst. V tento den se
věřícím na čelo uděluje popelec, znamení kříže, nakreslené popelem ze starých
ratolestí jehněd, posvěcených na Květnou neděli předešlého roku. Kněz při tom
říká: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“. Masopustní dny tedy trvají až
do doby, kdy končí nadvláda zimy a za dveřmi je jaro.
Tradice masopustu vznikla pravděpodobně na německém území někdy kolem
roku 1130. V Německu je totiž tato tradice dodnes velmi silně zakořeněna a
průvod masek je jednou z největších událostí roku.
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Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v Čechách pochází z druhé poloviny
třináctého století. Kvůli nepravidelnému datu velikonočních svátků může
připadnout na období od 1. února až do 7. března. Slavíval se v pondělí a úterý
před Popeleční středou. Později se v důsledku vymezení pracovních dnů oslavy
masopustu, spojené s obchůzkou obcí, přesunuly na nejblíže předcházející
sobotu a neděli. Masopust byl ukončením zimních zábav a také dokončováním
prací hospodářského roku, jakož i přípravou na rok nový. Typicky českou
masopustní obchůzkou je průvod masek. Každá maska mívala dříve svůj
význam a funkci - to však během doby zcela ztrácelo smysl. Nejznámější
maskou byl medvěd, kterému se přisuzovala magická moc, především plodnost,
která mohla být přenesena na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s
ním tedy hospodyně a děvčata musela zatancovat. Odepřít mu tanec, bylo
nemyslitelné. Medvěda na provaze vodila jiná maska – medvědář, nebo žid.
Další nezbytnou postavou byl biřic, který průvod vedl. Ženy se maskovaly za
muže a muži za ženy, hlavně za nevěsty, nebo matky s dítětem. Masky
představovaly zástupce různých profesí a někdy i konkrétní osoby. Masopustní
maska byla často prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností
a neřestí. Mladšího původu jsou zvířecí masky, mezi nimiž nechyběl ani
velbloud, slon, nebo opice. Běžné byly i pohádkové postavy. K nejstarším
maskám patří smrt a anděl. Při pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý
předvelikonoční půst, si každý o masopustu užíval do sytosti bujarého veselí,
zpěvu, tance a pochopitelně také jídla a pití. A tak se v tuto dobu většinou
zabíjelo prase. Mrazivé počasí bylo ideální a řezníci měli plné ruce práce.
Zabíjačka probíhala jako ceremoniál, neboť byla spojena s různými
žertovnými obřady, kdy byl například „provinilý vepřek“ souzen a hospodář mu
z knihy předčítal ortel. Příbuzní a sousedi si pak navzájem posílali výslužku, aby
ochutnali a porovnali, čí jitrnice a další zabíjačkové dobroty jsou lepší.
Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na másle,
nebo dříve i na bukvicovém oleji. Měly svou obřadní úlohu jako obětní jídlo,
které hospodář vynášel do polí. Na stole nesměly chybět boží milosti, klobásy a
slanina a především pálenka. Pokud byla velká zima, přišla maškarám vhod i
teplá zhřívanice (horký nápoj složený z pálenky, másla a cukru), dnes
nahrazovaná svařeným vínem, punčem, nebo grogem.
K masopustu se vázaly i některé pověry. Například:
 Na konci masopustu o "bláznivých dnech" (poslední 3 dny) se nemá nikdo
ženit, jinak prý budou bláznit oba manželé.
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 Závěr zimy prožívali naši předkové ve znamení zábav a bujarého veselí,
protože pověra říkala: „Kdo v masopustě moc dělá, v létě to odleží“.
Celá řada zvyků zůstává zaznamenána dnes již jen na stránkách kronik.
Masopust v té podobě, jak byl slaven našimi předky, se zachoval zlomkovitě, a
jen v některých lokalitách.
Buďme proto hrdi na to, že v Cepu prastará tradice masopustního veselí ještě
stále žije. V tomto roce vyrazil průvod masek na svou tradiční obchůzku obcí už
9. února. Byl doprovázen kapelou „Flamendři“, která také od 20.00 až do 03.00
hodin hrála v „Cepské hospodě“ při lidové veselici. Přejme si proto, aby se
stará tradice v naší obci udržela i nadále, pro zábavu i poučení těch, kteří
přijdou po nás.

„Flamendři“ už za chvíli vyrazí
na obchůzku obcí

Hraje se pro „hospodáře“

„Husto“ u Jaroslava Hadače (č. 37)

Domů nepůjdeme, tam to známe!
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Velikonoční koleda
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno
muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky
ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z
dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená
pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování
pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka:
"Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň
bílý, slepička vám snese jiný…”. Cílem pomlázky není působit děvčatům
příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky
se mohou dokonce cítit uraženy. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako
symbol svých díků a prominutí.
Pranostika praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý
rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku
oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se
napříč českými zeměmi mírně mění.
Podle jiného výkladu pomlázky je toto slovo odvozeno od „pomlazení“, tj.
omlazení. Proto koledníci používají mladé proutí s největším podílem „životní
síly“ kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako
odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Jinak v Čechách
nejsou tradicí hody, ale koleda (hody jsou spíše pomístní název), přičemž na
koledu se chodilo v průběhu roku vícekrát, ne jen v období velikonoc. Jejím
původním smyslem byla ochrana před špatnými vlivy a posílení těch dobrých.
Za toto byli koledníci odměňováni. V průběhu doby se původní smysl tohoto
prastarého zvyku vytrácel.
V Cepu šly letos na pomlázku děti v pondělí 1. dubna v zimním oblečení a
brodily se místy už rozbředlým sněhem. Přesto jich po vsi chodilo několik
skupin. Někteří koledníci uměli i jiné, krásné básničky, než obligátní „Hody
hody doprovody, dejte vejce malovaný…“. A nechodili pouze chlapci, jak tomu
bývalo kdysi. Mezi koledníky byla přinejmenším polovina děvčat. Ta by podle
zvyku měla chlapcům vajíčka za básničku a přání dávat. Na oplátku by jim
chlapci měli koupit „poutě“ (tj. pamlsek v podobě perníkového srdce, bonbónů
apod.) při nejbližší pouti. Teď už je ale i v tomto směru asi rovnoprávnost a
ztrácí se přehled, kdo koho vlastně má „vyšupat“.
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Malí koledníci

Děvčata byla v přesile

„Velikonoční“ počasí: Cep uprostřed velikonočního týdne

Stavění máje spojené s „pálením čarodějnic“
Duben uběhl jako voda v řece a v poslední dubnový den se, tak, jako
každoročně, stavěla máje a večer na návsi u rybníku „Velký návesní“ hořela
velká hranice, na které proběhlo „pálení čarodějnic“. Přestože počasí příliš
nepřálo (bylo zataženo a teplota dosahovala hodnot jen okolo 10 - 12°C), akce
se opět podařila, jako kterýkoliv minulý rok. Máje, která měřila 31 metr, byla
opět bezkonkurenčně nejvyšší v celém širokém okolí. Byla pěkně ozdobena a
zajištěna proti podřezání závistivými chasníky z jiných obcí. Také oheň byl
zabezpečen místními dobrovolnými hasiči tak, aby se nemohlo nic nepříjemného
přihodit. Den byl zakončen zábavou v „Cepské hospodě“, která trvala až do
časných ranních hodin. Hrála kapela Merytan, a je nutno říci, že velmi dobře.
Po celou dobu vládla mezi přítomnými veselá nálada, a není divu, že se ani brzy
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ráno domů moc nechtělo. Obecní zastupitelstvo věnovalo na zaplacení hudby a
poskytnutí občerstvení částku 4 589. -Kč.

Kapela Merytan…

…dokázala rozveselit

Noční „štandrle“

Domů se opravdu nechtělo

Svátek matek
Oslava Svátku matek se konala 18. května od 16.00 hodin v sále „Cepské
hospody“. Tak, jako v roce 2012 k tanci, zpěvu i poslechu hrála kapela
„Veseláci“. Matek přišlo opravdu hodně a zábava se opět vydařila. Starosta
obce ing. Jan Vobejda všechny přítomné přivítal, popřál jim k jejich svátku, s
každou si „přiťukl“ na zdraví a předal jí krásnou růži. Potom už následovala
zábava při hudbě. Protože právě starosta a tři přítomné „dámy velkého světa“
byli jedinými muži v sále, museli se zhostit ještě jednoho nelehkého úkolu. Totiž
věnovat se všem přítomným ženám, bavit je a neodmítat ani tanec, pokud
k němu budou vyzváni. Tomu věnovali všechny své síly a nakonec obstáli se ctí.
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A na co celá akce obecní pokladnu přišla? Hudba stála 4 768. -Kč, květiny
1 768. -Kč a občerstvení 2 766. -Kč. Celkem tedy bylo vydáno 9 302. -Kč.
Byla to tedy pouze malá splátka za vše, co matky pro obec a své rodiny dělají.

Účast byla hojná

Paní místostarostka je spokojena

Přípitek s panem starostou

Také letos přišly „dámy“

Den dětí
Štěstí na počasí, bohužel, neměla další kulturní událost, a to oslava
Mezinárodního dne dětí. Konala se 2. června od 15.00 hodin z důvodu velmi
špatného počasí tentokrát pouze v sále „Cepské hospody“.
Děti přišla pobavit jim už dobře známá a oblíbená „teta“ paní Inka Rybářová
z Prahy se svým partnerem. V sále „Cepské hospody“ se sešlo celkem 27 dětí,
doprovázených rodiči, případně také prarodiči. V programu je čekaly různé hry,
soutěže a jiná zábava, korunovaná dětskou diskotékou, kterou (dá se říci, že na
profesionální úrovni), vedla jako diskžokej mladičká a sympatická Eliška
Svobodová. Děti byly nadmíru spokojeny jak s programem, který se opravdu
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podařil, tak s připravenými dárky a občerstvením. Byla také možnost koupit si
od účinkujících různé obrázky, hračky, CD a DVD.
Oslava byla ukončena v 18.45 hodin. „Dobrým duchem“ celé akce byla z titulu
své funkce opět paní místostarostka Jana Pajchlová, které patří upřímné
poděkování všech přítomných.
Pro úplnost se ještě zmiňme o tom, kolik peněz takováto pěkná oslava vlastně
stojí.
Za samotný program, který paní Inka Rybářová připravila a se svým partnerem
u nás představila, včetně cestovních náhrad, zaplatil Obecní úřad 15 580. -Kč.
Dárkové balíčky pro děti přišly na 5 367. -Kč a občerstvení v místním hostinci
stálo 1 980. -Kč.
Je jistě dobré a chvályhodné, že zastupitelé naší obce na děti pamatují a nelitují
také investovat určité finanční prostředky pro jejich šťastné úsměvy.

Mezi děti přišel také pan starosta

Inka Rybářová baví děti

Inka Rybářová s paní místostarostkou
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Zábava v plném proudu

Plnění zábavných úkolů

Malá balerína to „vzala do ruky“

Maxacup
15. června od 7.30 hodin se v Cepu na rybníku „Velký návesní“ konaly rybářské
závody, které byly poprvé nazvány Maxacup. Stalo se tak na památku pana
Jaroslava Hadače, řečeného „po chalupě“ Maxa, který nás v dubnu tohoto roku
navždy předčasně opustil. Jmenovaný byl dlouholetým funkcionářem
Rybářského spolku Cep a pořadatelem rybářských závodů, které se v naší obci
konaly.
Soutěž proběhla podle pravidel „Rybářského řádu ČR“.
Rybolov trval od 07.30 do 11.30 hodin, startovalo se v jediné věkové kategorii
od 0 do 97 let. Zůstal nezodpovězen otazník, proč tento předpis neumožňoval
účast osob starších 97 let.
Startovné bylo určeno na 100. -Kč za osobu, při čemž měl každý soutěžící
možnost používat nejvýše dva pruty.
Cenami byla ohodnocena první tři místa, určená podle celkového součtu délek
ulovených ryb. Mimořádná cena byla udělena za největší ulovenou rybu a
nejmenší „čudlu“. Ulovené ryby bylo možno po skončení soutěže zakoupit.

Svatba v Cepu
Následující zápis by patřil spíše do rubriky „Společenská kronika“, ale to, o čem
budeme psát, je natolik zvláštní a krásné, že je nutno celé věci věnovat více
místa na našich stránkách. Bez nadsázky můžeme říci, že svatba, o které budeme
psát, se spontánně stala kulturní událostí pro celou obec.
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Jak už bylo naznačeno, jde o svatbu dvou mladých lidí, kteří se rozhodli svůj
sňatek uzavřít právě v Cepu. Obřad se pak konal na poloostrůvku před „Cepskou
hospodou“, a snoubence oddal starosta obce Cep, ing. Jan Vobejda.
A o koho tu hlavně šlo? Nevěstou byla sympatická slečna Simona Klímová
z čp. 56, ženichem pan Jan Heřman z Benátek u Suchdolu n/L.
Již v pátek 14. června stála „brána“ u domu nevěsty, kde pak „loučení se
svobodou“ trvalo až do rána 15. června.
V tradičním pojetí probíhalo toto loučení tak, že se před svatbou v ženichově a
nevěstině domě sešli svobodní přátelé a vrstevníci snoubenců, kteří připravovali
výzdobu na svatební den. Při tom se samozřejmě popíjelo, zpívalo a tančilo. I
dnes se tento zvyk těší velké oblibě. Snoubenci, každý zvlášť, se sejdou několik
dní před svatbou spolu se svými kamarády, společně zapíjejí svobodu a veselí
se. Na oplátku za pohoštění přinesou kamarádi před veselicí ozdobené májky. U
domu nevěsty pak postaví tzv. „bránu“, dvě májky, spojené uprostřed ozdobnou
stuhou s nápisem, například „mnoho štěstí novomanželům“.
Svatba se konala 22. června a jak už bylo řečeno, byla velice krásná. Přítomno
bylo asi 80 – 100 svatebních hostů a u obřadu se sešla prakticky celá ves.
„Cepská hospoda“ praskala ve švech a centrum obce připomínalo Václavské
náměstí v Praze. Snoubencům byl zřejmě nakloněn i sv. Petr, protože počasí
bylo krásné, jako na objednávku.
Průvod se snoubenci se odebral na „Hamerníkův“ poloostrov, kde pak obřad
proběhl za účasti několika set přítomných. Svatba se tu nekonala poprvé. Ta
předchozí ale už asi před 80 lety.
Po obřadu se svatebčané odebrali do sálu „Cepské hospody, kde se konala
svatební hostina. Živo bylo dlouho také ve výčepu a u stolů před hospodou.
Krásné šaty, družičky, svatební dárky a jiné zajímavé věci zde pro nedostatek
místa popisovat nemůžeme, spolehneme se raději na vypovídací schopnost
několika málo přiložených fotografií.
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Brána před domem nevěsty

Nevěsta odjíždí

Tatínek vede nevěstu k obřadu
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Zde ještě snoubenci

Oddávající a paní matrikářka

Blahopřání novomanželům

Svatební hosté

Pouť
Náš kostel v Cepu, jak je známo, je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Proto se zde
poutní slavnosti konají k jeho poctě. Svátek sv. Jana Křtitele připadá na
datum 24. června. Tento den se také světec narodil. Přesný rok není znám, ale
bylo to někdy krátce před narozením Ježíše, kterého Jan také křtil (proto
„Křtitel“). Jan byl 29. srpna okolo roku 30 n. l. sťat. Ale jako asi u jediného
světce se slaví jeho zrození, ne datum smrti. Pouť v Cepu se koná vždy první
následující sobotu po datu jeho narození, tedy po 24. červnu.
Víme ale vůbec, co to ta „ pouť “ vlastně je, co znamená? Dnes si ji většina lidí
představuje jako den, kdy se dobře jí a pije, respektive se v kostele koná mše
svatá. Je snad již neodmyslitelně spojena s komedianty, kolotoči, nejrůznějšími
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atrakcemi pro děti a také s trhovci, kteří nabízejí nejrůznější zboží. Z hlediska
historického je ale pouť cestou za účelem návštěvy určitého poutního místa,
které má náboženský význam. Putováním si věřící připomínali, že jsou na této
zemi jenom poutníky, protože pravou vlast mají v nebi.
V roce 2013 byl poutní den v Cepu stanoven na 29. června. Již v 15.00 hodin
byla v kostele sv. Jana Křtitele sloužena mše svatá. Ani letos naši „Flamendři“
nezaspali a od časného rána vyhrávali po vsi. Některé obyvatele obce opravdu
vzbudili ještě v posteli.
Den byl zakončen tradiční zábavou v sále „Cepské hospody“, zahájené ve
20.00 hodin již zmíněnou kapelou. Přítomní se dobře bavili a řada z nich domů,
jako obvykle, nepospíchala.

„Flamendři“ v čp. 3 u Pajchlů

Pan kaplan slouží mši svatou

Sál „Cepské hospody“ byl plný
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U stolů bylo veselo…

…a k ránu se bujaře pělo

Memoriál Stanislava Bečky a Františka Klímy
Vzpomínka na již nežijící členy cepského „Sportklubu“ a dobré kamarády je
v obci už dlouholetou tradicí. I letos se proto konal turnaj v nohejbalu trojic,
nazvaný na počest obou vzpomínaných „Memoriál Stanislava Bečky a
Františka Klímy“. Pořádající organizací byl opět „Sportklub Cep“. Letošní
ročník se konal v den pouti sv. Jana Křtitele, tedy 29. června od 9.00 hodin na
kurtech u kostela.
Memoriálu se tentokrát zúčastnilo jen 6 družstev. Hrálo se systémem „každý
s každým“, bylo tedy sehráno celkem 15 utkání.

Zúčastněná družstva:
Sport klub Cep A
Sport klub Cep B
Sokol Suchdol n/L
NK Tukánci Praha
TJ Veselí n/L
TJ Zvěrkovice

Wipplinger, Pelouch, Šubrt
Ziegler ml., Soukup, Markovický
Zlamšídlo, Dvořák, Frank
Padělek, Kačírek, Maška
Gruber, Doležal, Řežábek,
Tůma, Burián, Sliacký

Přes letošní slabší účast, byla soutěž pěkná, hráči do boje dávali všechny své
síly, hrálo se slušně a dodržovala všechna pravidla. Pořádající „Sportklub Cep“
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opět prokázal, že organizovat podobné akce umí a že jeho členové jsou, co se
sportovního ducha týče, sportovci „par excelence“. Za organizaci memoriálu si
zasluhují plné uznání.
Po oficiálním vyhodnocení výsledků, bylo pořadí zúčastněných týmů
následující:
1. TJ Veselí nad Lužnicí
2. NK Tukánci Praha
3. Sport klub Cep A
4. TJ Zvěrkovice
5. Sport klub Cep B
6. Sokol Suchdol nad Lužnicí

Bojovalo se s vervou

Organizátoři P. Hadač a R. Hart

Letní koncert trubačů
Také v tomto roce navštívili naši obec myslivečtí trubači. Stalo se tak ve středu
7. srpna. Jejich koncerty se v naší obci staly už tradicí. Letošní byl, jako
obvykle, zahájen v 18:00 hodin na poloostrově v rybníku „Velký návesní“ před
„Cepskou hospodou“. Vše vypadalo tak, jako kdyby si zde domluvili schůzku
myslivci z celé republiky. Zelené uniformy tu byly zase v drtivé přesile. Po
ukončení první částí koncertu konané na zmíněném poloostrově, zahráli trubači
také v cepském kostele sv. Jana Křtitele. Vedle mysliveckých signálů a fanfár si
přítomní mohli také poslechnout opravdové lahůdky z oblasti vážné hudby. Celé
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vystoupení skvěle vedl a slovem provázel myslivec, na slovo vzatý muzikant a
hudební skladatel, pan JUDr. Petr Vacek.
A ještě jednu věc je nutno zaznamenat. Také pro myslivecké trubače je návštěva
naší obce každoročním muzikantským svátkem. Svědčí o tom skutečnost, že
světlo světa spatřil nový sborník skladeb, které jsou jejich repertoárem, a ten je
nazván „Cepské fanfáry“, jak dokazuje následující ilustrační foto.

„Cepské fanfáry“

„Tlačenice“ na poloostrůvku

JUDr. Petr Vacek zahajuje
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Sexteto lesních rohů

Koncert v kostele sv. Jana Křtitele

Soutěž jednotek SDH „O pohár starosty obce“
V letošním roce se konala soutěž jednotek SDH v požárním útoku, a plnění
dalších disciplin, nazvaná „O pohár starosty“, už v sobotu 7. září. Akce se
konala opět u rybníku „Velký návesní“ před „Cepskou hospodou“. Tento
„souboj“ hasičských družstev se v našem regionu stal velmi populárním a jak
hasiči sami, tak jejich fanoušci, se na každoroční měření sil opravdu těší. To
dokazuje i hojná účast diváků a povzbuzovatelů.
V letošním, již čtvrtém ročníku této soutěže startovalo šest družstev mužů a tři
kolektivy žen, které, jak přesvědčily už v předchozích ročnících, nezůstávají za
svými mužskými kolegy v ničem pozadu, dokonce je v lecčems i předčí.
Chvályhodné také je, že se mimo soutěž dokážou plnění disciplin zúčastnit i
cepští kluci a vůbec nejsou horší, než dospělí. To opravňuje k naději, že tradice
hasičů v Cepu bude moci i v budoucnu úspěšně pokračovat.
Soutěžit přijelo následujících devět požárních družstev:
Muži:

Ženy:

SDH Benátky u Suchdolu n/L.
SDH Cep
SDH Hrdlořezy
SDH Majdalena
SDH Rapšach
SDH Žíteč

SDH Kojákovice
SDH Majdalena
SDH Žíteč

Několik následujících snímků dokumentuje opět pěknou a zdařilou soutěž, při
které nechyběl ani kus legrace.
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Tábořilo se u „Velkého“

U hospody bylo plno

Přivítání přítomných

Nástup soutěžících družstev

S jednou z maminek malý hasič?

Cep se připravuje
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Cepští kluci před útokem….

…a při překonávání vodní překážky

Dnes už klasická disciplína…

Radost vítězů z poháru starosty

…spojená někdy s koupačkou

I kluci dostali odměnu za svou účast
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Po obětavém boji všech zúčastněných sborů bylo dosaženo následujících
výsledků a umístění:
Soutěž v požárním útoku
Družstva mužů
Čas
SDH Cep
1:20:00
SDH Žíteč
1:20:13
SDH Hrdlořezy
1:24:50
SDH Majdalena
1:28:30
SDH Rapšach
1:52:17
SDH Benátky
3:00:00

Pořadí
1
2
3
4
5
6

Družstva žen
SDH Majdalena
SDH Kojákovice
SDH Žíteč

Čas
1:00:20
1:14:30
1:18:00

Soutěž o pohár starosty obce Cep
Družstva mužů
Čas
Pořadí
SDH Žíteč
0:58:80
1
SDH Cep
1:08:00
2
SDH Rapšach
1:10:20
3
SDH Majdalena
1:11:30
4
SDH Hrdlořezy
1:13:97
5

Starosta ing. Jan Vobejda vyhlašuje vítěze …
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Pořadí
1
2
3

… a předává pohár kapitánovi družstva SDH Žíteč

Rybářské závody USC OPEN RYBA
Dne 21. září se v Cepu, opět na rybníku „Velký návesní“, konal už XVI. ročník
rybářské soutěže USC Open Ryba. Pořadatelem byl Rybářský spolek Cep.
Soutěž byla rozdělena na dvě věkové kategorie:
I. od 0 do 14 let – startovné 50. -Kč
II. od 14 do 100 let – startovné 100. -Kč
Řádně přihlášeni a přítomni byli 23 soutěžící, z toho 7 v kategorii I. a 16
v kategorii II. V obou kategoriích byli ohodnoceni cenami první tři účastníci,
vyhodnocení podle součtu délek všech jimi ulovených ryb.
Program: 07.00 hod.
07.05 hod.
07.15 – 11.00 hod.
11.00 – 11.15 hod.
11.30 hod.

- zahájení
- prezentace, losování míst
- rybolov
- vyhodnocení
- vyhlášení výsledků a zakončení
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Zajímavosti:
 Chycena byla celkem101 ryba.
 Nejvzdálenějším účastníkem byl pan Prokop, alias Volejník, ze
Sezimova Ústí.
 Největším úlovkem byla 50 cm dlouhá štika pana Kučery.
 Nejmenší rybu (10 cm) ulovil pan Šlechta.
 Želvu z vody vytáhl pan Matějka Václav.
 Přítomen (i když neoficiálně) byl také pan Karel Poborský, bývalý
profesionální fotbalový záložník a reprezentant naší republiky. V
současnosti je podnikatelem a fotbalovým funkcionářem. Během hráčské
kariéry nejčastěji operoval na pravém křídle a jeho přednostmi byly
technická vyspělost a rychlost. Se 118 odehranými zápasy je současným
rekordmanem v počtu startů za český reprezentační A-tým.
Vítězové: 1. p. Prokop (ulovil více, než 6 metrů ryb)
2. p. Matějka Lukáš
3. p. Šlechta
Sponzory byli:
RESI Třeboň, spol. s r. o.
Obecní úřad Cep
Sbor dobrovolných hasičů Cep
Cepská hospoda
František Jezvík ml.

JIPAMA Hrachoviště, s. r. o.
LEŠTINA CZ, s. r. o.
RADOSTA CZ, s. r. o.
PEKSTRA, s. r. o.

Poháry pro vítěze

Zahájení
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Vítěz I. kategorie

Vítěz II. kategorie p. Prokop

M. Vidiečan (vlevo) a L. Leština
(vpravo) vyhlašují výsledky kat. II

Stojící zleva: P. Hadač, M. Vidiečan
L. Matějka, p. Prokop, p. Šlechta,
vzadu L. Leština

Poslední leč
Tradiční myslivecká slavnost – „Poslední leč“ spojená s taneční zábavou se
konala v „Cepské hospodě“ v sobotu 16. listopadu. Sál byl opět plný lidiček
v zelených uniformách a zněla zase jejich zvláštní myslivecká mluva. Pokud se
do jejich řeči zaposlouchá „nemyslivec“, vesměs neví o čem je řeč, nebo to jen
nejasně tuší. Zároveň ho napadne, že být myslivcem je asi hodně obtížné,
protože si to vše nelze jen tak zapamatovat. No, řekněte sami.
To, čím zvěř kouše, nejsou jen zuby, jak bychom si mohli myslet. Je to mnohem
složitější. Například jelení horní špičáky se nazývají kelce (někde se užívá prý
nesprávný název grandle). Divoká prasata mají zbraně, což jsou (u kňoura kance) v dolní čelisti páráky a v horní klektáky. Bachyně (prasnice) má háky.
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Zajíc, svišť a ondatra mají hlodáky, či struhy. Veverka jen hlodáky. Medvěd,
liška, jezevec, rys, divoká kočka a vydra mají trháky.
Tak teď alespoň nemusíme mít obavy, že v lese potkáme divoké prase se
samopalem, protože už víme, že jeho „zbraně“ jsou vlastně to, čemu my laicky
říkáme zuby. Ostatně takovéto setkání je jistě adrenalinovou záležitostí i bez
toho samopalu.
Zábava byla velmi veselá a opět se vydařila. Lidé v sále byli rozesmátí a
rozezpívaní, tombola bohatá a všude plno legrace. Ráno, když se hráli
„Sokolíci“, byl zase nával na stolech, jak dosvědčují ilustrační fota. Maně si
vzpomenete na německé přísloví, které říká: „Tam, kde zpívají, si klidně lehni.
Zlí lidé nemají písní“.

Muzikanti ve vyzdobeném sále

Několik úlovků v tombole

Nikde se nikdo nemračil
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A jsou tu „Sokolíci“

Mikulášská besídka
Mikulášské besídky se mohly cepské děti v doprovodu rodičů, respektive
prarodičů, letos zúčastnit 9. prosince v 14.00 hodin v „Cepské hospodě“. Roli
Mikuláše tentokráte přijala paní Zdeňka Hadačová, anděla ztělesnila Eliška
Svobodová a čertem byl mladý Mirek Hadač.
Besídky, spojené s nadílkou a dětskou diskotékou se zúčastnily celkem 23 děti
převážně se svými maminkami. Tatínkové, babičky a dědečkové byli v menšině.
Letošní program byl zvláštní v tom směru, že nebyli přítomni žádní
profesionálové českého šoubyznisu. Celý program připravilo několik obětavých
místních maminek, a po zhodnocení průběhu zábavy musíme říci, že se
zmíněným profesionálům minimálně vyrovnaly. Zábava se podařila, děti měly
radost a byly spokojeny, dospělí vesměs také. Pokud bylo slyšet nějakou
ojedinělou výhradu, pak pocházela od těch, kteří paradoxně sami pro děti v obci
nikdy nic neudělali.
Krásný stromek, který si děti samy vyzdobily a v 17:00 hodin rozsvítily, jim
věnoval pan Pavel Hadač z čp. 29. Zábavu připravily a obětavě vedly paní
Zdeňka Hadačová, paní Pavla Svobodová a slečna Eliška Svobodová.
Poděkování patří také školákovi Mirkovi Hadačovi, který roli čerta zvládl
výborně. Besídku organizačně bezchybně zajistila a o vše se obětavě starala
dobrá duše všech akcí pro děti, paní místostarostka Jana Pajchlová.
Děti si samy malovaly obrázky a ozdoby, kterými pak zkrášlily stromek
postavený před kostelem sv. Jana Křtitele. Mikuláš jim za to přinesl celý pytel
dobrot a balíčky plné pěkných dárků. Připravena byla také tombola, v níž opět
vyhrával každý. A co to vše stálo? Dárkové balíčky přišly na 4 680.– Kč, výhry
do tomboly byly pořízeny za 5 127.– Kč, a 2 925.– Kč bylo zaplaceno za
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občerstvení. Celkové výdaje tedy představovaly částku 12 732.– Kč. Tak
řekněte sami, nestojí snad ta nádherná dětská radost i za víc?

Básnička od Vendulky Zemanové

Eliška Chrtová hezky přednášela

Malování ozdob na stromeček

Začíná se zdobit

Zábava v plném proudu
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Mladý šampion
To, že mezi námi roste možná stejně slavná motocyklová legenda, jako byla
kdysi motocyklová esa Jaroslav Falta, Antonín Baborovský, Jiří Churavý,
Jaroslav Kmoch a další, jsme naznačili již v minulém roce. Jde o mladého a
nadějného motokrosového juniora Davida Bareše. Narodil se 2. října 1998
v Nymburce. Mimo motokros je jeho zálibou jízda na kole, bruslích,
snowboardu a také florbal. Tento žák devátého ročníku ZŠ „Na Sadech“
v Třeboni, je sportovcem tělem i duší. Na motorku se poprvé posadil ve svých
pěti letech, a již zanedlouho se stal aktivním závodníkem.

David Bareš na trati a na „bedně“
V roce 2013 si David vedl velice úspěšně a dosáhl těchto výsledků:
 Třetí místo v Celkovém hodnocení Jihočeského Amatér Cupu.
Ten patří k nejpopulárnějším seriálům v rámci České Republiky. Svou
působností překračuje hranice Jihočeského kraje a účastí závodníků
dosahuje republikové úrovně.
 Vítěz celkového hodnocení Šumavského Superpoháru.
Tento seriál je založen na setkávání závodníků s historickými motocykly,
slavnými „Zetkami“ (ČZ). Letošní, již osmnáctý ročník, potvrzuje stabilní
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popularitu tohoto závodu. (V šesti závodech obsadil 4x první, 1x druhé a
1x třetí místo)
 Vítěz závodu Chalupa Cupu v Telči.
Tento závod, který se jel na Davidově oblíbené trati u Telče, pro něj byl
startem do nové závodní sezony. Ve své kategorii zde s přehledem
zvítězil.
V příští sezóně (2014) už čeká Davida přestup na tzv. „dospělou“ motorku. V
kategorii „MX2 junior“ by v ní rád navázal na své dosavadní dobré výsledky a
důstojně representoval obec Cep, klub Motosport Chýnov, a všechny, kteří mu
v tomto nelehkém sportovním zápolení pomáhají a „drží palce“. Zároveň by také
chtěl tímto způsobem poděkovat za finanční pomoc, které se mu od naší obce
dostává.

Hospodaření obce v roce 2013
Rozpočet obce na rok 2013 byl po úpravách schválen jako schodkový. Jak plyne
z uvedeného přehledu, šlo o plánovaný schodek ve výši 3 431 618. - Kč.
Rozpočtový plán:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Plánované hospodaření se schodkem

4 405 794. - Kč
7 837 412. - Kč
- 3 431 618. - Kč

Na účtech u KB v Třeboni měla obec k 31. prosinci 2012 uloženu celkovou
částku 3 854 383,38 Kč, což rozpočtový schodek plně krylo.
Vzhledem k tomu, že převody z rozpočtových účtů nebyly zahrnuty do
rozpočtového plánu, byla skutečnost roku 2013 na straně příjmů výrazně vyšší,
než plánovaná.
Zastupitelstvo obce velice pečlivě sledovalo všechny nákladové položky, a proto
se podařilo oproti plánu uspořit na rozpočtových výdajích další nezanedbatelnou
sumu 268 017,21 Kč. Z uvedených důvodů byl konečný výsledek hospodaření
obce výrazně přebytkový:
Skutečnost:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Skutečné hospodaření s přebytkem
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10 701 992,28 Kč
7 569 394,79 Kč
3 132 597,49 Kč

Obec v roce 2013 hospodařila velmi úspěšně. Na běžném účtu u KB v Třeboni,
spořicím účtu u KB v Třeboni a na spořicím účtu u ČNB byly k 31. 12. 2013
uloženy částky v souhrnné sumě 7 139 748,74 Kč (!). Stav těchto účtů o rok
dříve, tedy k 31. 12. 2012 byl 3 854 383,38 Kč. Meziročně tedy obec „zbohatla“
o 3 285 365,36 Kč. Tento výsledek opravdu nepotřebuje dalšího komentáře.

Některé další obecní výdaje
Dotace
V roce 2013 byly ZO Cep schváleny a následně poskytnuty tyto dotace:






dotace Sportklubu Cep
dotace Mysliveckému sdružení Cep
dotace jednotce SDH Cep
dotace motokrosovému jezdci Davidu Barešovi
dotace MAS Třeboň
Dotace celkem

40 000. - Kč
30 000. - Kč
40 000. - Kč
5 000. - Kč
10 100. - Kč
125 100. - Kč

Další platby z obecního rozpočtu
Z obecního rozpočtu jsou také hrazeny výdaje na veškeré služby zabezpečující
bezproblémový chod obce, ochranu zdraví, bezpečnost, spokojenost občanů,
ochranu a údržbu obecního majetku atd. V roce 2013 byly mimo jiné
zaplaceny následující částky:
 Svoz a skládkování odpadů
 Příspěvek na stravování občanů
 Těžba v obecním lese










93 369. - Kč
4 115. - Kč

Nákup sazenic smrku do obecního lesa
Opravy obecních dopravních prostředků
Zimní prohrnování a posyp komunikací
Rozbory pitné vody
Rozbory odpadních vod
Nákup knih do obecní knihovny
Úhrada odebrané elektrické energie
Záloha na novou sněhovou frézu
Práce na „Myslivně“ (plot, vodoinstalace, nátěr
oken)
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35 180. - Kč
33 592. - Kč
8 216. - Kč
25 842. - Kč
12 310. - Kč
8 780. - Kč
5 971. - Kč
68 884. - Kč
21 690. - Kč
31 923. - Kč

 Nový odvlhčovač staveb

12 900. - Kč

Pokud se jedná o výdaje týkající se investičních akcí, jsou vždy jednotlivě
uvedeny v příslušné kapitole.
Náš výčet výdajů z obecního rozpočtu není samozřejmě, úplný. Není v něm
uvedena celá řada výdajů (například za revize zařízení, drobné opravy, nákupy,
právní služby, administrativní opatření úřadů atd.), protože se jedná o částky
drobné a jednotlivě proto nevýznamné. Jimi jsou zabezpečovány desítky
drobností, nezbytných pro fungování obce.

Různé zprávy
Úprava dřevin v obci
V úterý 19. března byla v době od 08:00 do 15:00 hodin přerušena v naší obci
dodávka elektrické energie. Důvodem byla plánovaná prořízka dřevin, které
překážely přístupu k elektrickému vedení, nebo do něj zasahovaly. Práce
prováděli zaměstnanci společnosti ČEZ, která je vlastníkem vedení. Pro některé
domácnosti šlo sice o určitou komplikaci, která ale byla při troše dobré vůle
zvládnutelná. Nakonec prořízka prospěla jak „drátům“, tak i vzhledu obce.

O Cepu píše tisk
V deníku „Dnes“ z 26. srpna se objevil článek, který doporučuje návštěvu
Třeboňska všem, kdo chtějí prožít hezký výlet. Mimo jiné se zde píše: „Najdete
tu také spoustu lesů, luk, pastvin a hezkých vesnic, kde se zachoval lidový ráz i
prvky takzvaného selského baroka, například Cep, Ponědrážku, nebo Záblatí“.
Jistě nás potěší, že se „o nás ví“a lidem se u nás líbí. Také víme proč. Obec je
opravdu malebná, můžeme směle říci, že se stále mění a roste do krásy. Zásluhu
na tom mají všichni, kteří pro ni nejsou líní něco udělat a obětují kus svého
osobního pohodlí. Například paní Marie Paďourková z čp. 38, která by už
měla právo jen odpočívat, se postarala o výsadbu macešek u pomníku padlých a
pomohla s výsadbou růží před obecním úřadem. Také paní Jana Pajchlová má
jistě dost co dělat jako místostarostka, ale přesto o vzhled naší obce rovněž
obětavě pečuje. A mohli bychom jmenovat řadu dalších. Tak, „děvčata“, díky!

Veřejná schůze obecního zastupitelstva
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Veřejná schůze ZO se konala dne 12. dubna 2013 v 19.30 hodin v sále „Cepské
hospody“. Přítomno bylo celé zastupitelstvo a 31 občanů obce Cep. Schůze se
řídila tímto programem:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu schůze
Zpráva o hospodaření obce v roce 2012
Zpráva o kontrole hospodaření obce provedené Krajským úřadem České
Budějovice
5. Zpráva o stavu plnění úkolů stanovených pro rok 2012
6. Seznámení s obecním rozpočtem pro rok 2013
7. Úkoly plánované na rok 2013
8. Diskuse
9. Usnesení
10.Závěr

Obecní zastupitelstvo zleva: Jan Jezvík, Pavel Březina, ing. Josef Škvorák,
ing. Jan Vobejda (starosta), Jana Pajchlová (místostarostka), Václav Zeman ml.,
František Jezvík ml.
V diskusi se hovořilo o opravách a obnově obecních cest, možnosti svozu
dřevní hmoty ke štěpkování (na skládku bioodpadu ji nyní není možno ukládat)
a úklidu obce. Diskutován byl rovněž s tím souvisící problém volného pobíhání
psů a následné znečišťování obce jejich exkrementy.
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Schůze proběhla podle programu a byla ukončena ve 21.00 hodin.

Státní svátky v červenci
Státní svátky sv. Cyrila a Metoděje připadající na 5. července a bezprostředně po
něm následující připomínka upálení M. J. Husa (6. Července 1415) byly
krásnými letními dny, kdy sedět doma by byl hřích. Obecní úřad byl vyzdoben
státní i obecní vlajkou a celá ves byla vzorně uklizena. Z „Cepské hospody“,
která byla obležena především projíždějícími cyklisty, se pro tyto dny stalo
kulturní centrum obce a hostinská paní Wipplingerová se měla co otáčet. Právě
cyklistů projíždělo v tyto dny přes Cep opravdu mnoho a málokterá skupina se
nezastavila. U stolů před hospodou se sešlo také hodně místních a podle
následujících fotografií bylo všem dobře.

Obležená hospoda

Místní občané v hojném počtu

Výlovy cepských rybníků
Výlovy cepských rybníků probíhaly od měsíce září až do listopadu. Výjimkou
byl „Velký návesní“, který byl sloven již v březnu, před Velikonocemi. Tržní
ryba roste ve vodě dva roky. Proto se výlov opakuje ve dvouletém intervalu.
Každoročně je možno lovit jen tam, kde je rybník zarybněn již roční násadou.
Na „Velkém návesním“ byl výlov v sobotu 30. března. Začal ráno v 07.00
hod. a už v 9.00 hod. bylo možno koupit ryby, jejichž ceny byly velice
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přijatelné. Cejn stál 15 Kč/kg, kapr vážící do 2,5 kg 70 Kč/kg, přes 2,5 kg 80
Kč/kg. Dále byli k dostání amuři a jiné ryby.

Na břehu „Velkého“ při výlovu

Pavel Hadač s amury

Na břehu rybníka bylo nabízeno také občerstvení, jako pečené vepřové maso,
špekáčky, nebo Zemánkova výborná 15% medovina.
Malý rybníček Bajgar byl vyloven v sobotu 15. září. Ryb v něm mnoho nebylo,
a proto šlo jen o „komorní“ záležitost místních rybářů.

L. Leština, P. Hadač a M. Vidiečan
(zády) při výlovu „Bajgaru“

M. Bečka u čepu rybníka

Nový u Cepu byl sloven 16. října. Zde šlo o tržní rybu, jejíž celková váha byla
letos cca o 15 – 20% nižší, než v minulém roce. Příčinou bylo horké a suché
počasí v létě a před tím jarní povodně.
Starý u Cepu byl vyloven 1. listopadu. Zde ale šlo jen o násadu, která nešla na
trh, ale posloužila k zarybnění jiné nádrže.
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Rybník Boreček, jehož nájemcem je Jirka Márovec, byl loven 23. listopadu.
Bylo sice už dost chladno, ale panovala tradičně dobrá nálada, na hrázi hrála
živá hudba, dobrého jídla a pití bylo „co hrdlo ráčilo“.
Je zkušeností, že tento výlov je spíše jakousi společenskou událostí, než
výlovem ve vlastním slova smyslu. Proto zábava trvala až do pozdních hodin,
kdy už dávno byla tma tmoucí a rybu zdarma dostal každý, kdo tento den přišel.
Organizace klapala na jedničku, všichni přítomní byli v dobré náladě a Jirkovi
za tuto velkorysou, každoročně se opakující akci, patří obrovské uznání.

Letos se totiž konal už desátý, jubilejní ročník!

Takový krásný dort Jirka dostal…

…a nestačil se divit

„Fišparta“ pracovala…

…dobroty se připravovaly…
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…lidé se bavili…

…a Lucinka Hadačová ještě našla
dva krásné křemenáče

Mezinárodní zkoušky přinášení retrieverů
Málokdo z obyvatel Cepu tušil, že se naše obec stane dějištěm mimořádné a
významné události. Ve dnech 26. a 27. října (sobota a neděle) zde totiž
probíhaly zkoušky loveckých psů, retrieverů. Těch je sice šest plemen, ale zde
prokazovaly svou zdatnost pouze plemena čtyři.
Byli to: labradorský retriever, zlatý retriever, flat coated retriever a
chesapeake bay retriever.
(nebyla zastoupena plemena kudrnatý retriever a novoskotský
retriever)
Pořádající organizací byl Klub chovatelů loveckých slidičů (KCHLS), který
se stará o chov 26 plemen retrieverů, slidičů a vodních psů a patří do skupiny
FCI (VIII). FCI má od roku 1923 sídlo v Bruselu a zastřešuje 90% států Evropy,
Ameriky, Asie a Afriky. V ČR reprezentuje FCI Českomoravská kynologická
unie (ČMKU), která řídí jednotlivé svazy a subjekty. Lovecké psy má na starost
Českomoravská kynologická jednota (ČMKJ), jejímž členem je pořádající
Klub chovatelů loveckých slidičů. Zkoušky psů musí být pod jeho záštitou.
Výsledkem zkoušek je udělení titulu CACT („Kandidát národního šampiona
práce“). Tento titul obdrží v každém plemeni vítěz v 1. ceně. Teoreticky tedy
mohly být v Cepu uděleny 4 tituly. Mimo vítězství v 1. ceně záleží ještě na
posouzení rozhodčích. Hlavním rozhodčím byl pan MVDr. František Šimek
ze Strakonic. Ředitelem zkoušek byl pan ing. Jan Kubeš, majitel chovné
stanice všech šesti plemen retrieverů z Třeboně – Holiček. Zahájení zkoušek
proběhlo před „Cepskou hospodou“ v sobotu dopoledne. Zúčastnilo se více, než
20 retrieverů, někteří doprovázeni hned několika osobami v zeleném i civilním
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oděvu. Také v neděli 27. října se v 08.00 hod. konal nástup zúčastněných
myslivců se psy na poloostrově před hospodou. Ukončení zkoušek a vyhlášení
výsledků se konalo v neděli odpoledne.
A jak to měli pejskové těžké? Jedním slovem opravdu moc. Nejprve museli
všichni splnit různé typy předběžných zkoušek, než se mohli zúčastnit tady.
V Cepu startovali celkem 24 psi z celé ČR a SR. Už v prvním dni – 26. 10.
neuspělo u velmi přísných zkoušek 10 psů. Proto v neděli 27. 10. jich plnilo
úkoly už pouze 14.
Zkoušky psů proběhly ve 4 skupinách disciplin:
1. velký les – dosled spárkaté zvěře na pobarvené stopě dlouhé 650 metrů
2. malý les – vlečka (králík na provaze)
3. voda
– dohledání kachny v rákosí, přinášení z hluboké vody
4. pole
– vlečka a dohledání pernaté zvěře
Jak je vidět, nebyla to pro pejsky žádná maličkost a i jejich páníci to neměli o
nic lehčí. Připuštění ke zkouškám vyžadovalo z jejich strany mnoho snahy, dny,
týdny a měsíce výcviku a v neposlední řadě také mnoho citu pro cvičení zvířete.
Toho je jistě schopen jen ten, pro koho už není myslivost jen koníčkem, ale
krásným posláním. Zkoušky se konaly v cepském revíru ve spolupráci
s revírníkem a starostou naší obce, ing. Janem Vobejdou.

Slib rozhodčích. První zleva ředitel zkoušek ing. Jan Kubeš, druhý hlavní
rozhodčí MVDr. Fr. Šimek
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V neděli už nastoupilo ke zkouškám jen 14 pejsků

A je odtroubeno
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Vánoční ryby
Jako každým rokem, tak i letos dostali občané Cepu od Obecního úřadu vítaný
vánoční dárek v podobě pěkných kapříků. Pro vánoční ryby si mohli přijít
v pondělí 23. prosince před místní obchod smíšeným zbožím.
Jakým klíčem se přidělování do rodin řídí, jsme uvedli již dříve, a zbývá jen
poznamenat, že se na něm zatím nic nezměnilo.
Je opravdu málo obcí, kde se podobným způsobem zastupitelé starají o dobrou
sváteční pohodu občanů. Těm našim proto patří zasloužené poděkování.

Starosta ing. J. Vobejda eviduje a J. Benda vydává ryby. Pro ty si právě
přišel pan František Klíma z čp. 56.

Zabezpečení důležitých objektů v obci
Zastupitelstvo obce na své schůzi konané 30. prosince odsouhlasilo vybudování
společného zabezpečovacího systému pro objekty hasičská zbrojnice, sklad
pracovních strojů, obchod, obecní úřad a kostel sv. Jana Křtitele. Dodavatelem
bude ing. Libor Salajka z Hluboké nad Vltavou, obec investuje 28 816. - Kč
včetně DPH.
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Politické události
Demise vlády ČR
V průběhu roku 2013 došlo na politické scéně České republiky k několika
závažným událostem. O přímé volbě prezidenta jsme už psali. V červnu pak
vygradovala hluboká politická krize, která vedla k rezignaci premiéra Petra
Nečase (ODS). Svou demisi podal v pondělí 17. června v důsledku skandální
kauzy šéfky Úřadu vlády ČR, Jany Nagyové, se kterou udržoval intimní vztah.
Jeho rezignací na funkci premiéra skončila celá vláda (koalice ODS, TOP 09 a
LIDEM). Kabinet pak pokračoval jako vláda v demisi až do inaugurace vlády
nové. V naší obci ve volbách ODS dosud vítězila. Proto pro mnoho cepských
voličů byla zmíněná událost zklamáním.

Úřednická vláda
Vláda v demisi úřadovala dohromady 24 dny. Dnem 10. července 2013 se stala
úřadující vládou České republiky úřednická vláda Jiřího Rusnoka. Ta
nahradila předchozí Nečasův kabinet. „Nihil novi sub sole“, tedy nic nového
pod sluncem, by si řekli staří latiníci. Nebylo to poprvé v historii naší země, kdy
v ní úřadovala úřednická vláda. Vzpomeňme například na vládu premiéra
Fischera.
Jednotlivá ministerstva byla obsazena těmito úředníky:















ministerstvo financí:
ministerstvo vnitra:
ministerstvo spravedlnosti:
ministerstvo kultury:
ministerstvo zemědělství:
ministerstvo zdravotnictví:
ministerstvo školství:
ministerstvo zahraničí:
ministerstvo práce a sociálních věcí:
ministerstvo pro místní rozvoj:
ministerstvo průmyslu:
ministerstvo dopravy:
ministerstvo obrany:
ministerstvo životního prostředí

Jan Fischer
Martin Pecina
Marie Benešová
Jiří Balvín
Miroslav Toman
Martin Holcát
Dalibor Štys
Jan Kohout
František Koníček
František Lukl
Jiří Cienciala
Zdeněk Žák
Vlastimil Picek
Tomáš Podivínský

Aby toho nebylo málo, přišla další komplikace už po necelém měsíci, a to
přesně 7. srpna ve 21:10 hodin. Poslanecká sněmovna hlasovala o důvěře
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vládě Jiřího Rusnoka a ta důvěru nezískala. Podporu úřednickému kabinetu
totiž vyjádřili jen 93 poslanci, proti jich bylo rovných sto.
Měli jsme proto další vládu v demisi, která pokračovala až do předčasných
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny PČR
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
konaly v pátek a sobotu 25. a 26. října.
Voliči šli k urnám několik měsíců před termínem řádných voleb. Důvodem
konání předčasných voleb bylo rozpuštění dolní komory Parlamentu ČR,
pro které se při srpnovém hlasování vyslovilo 140 poslanců. Prezident
republiky Miloš Zeman rozpustil Poslaneckou sněmovnu PČR 28. srpna
2013.
Volební účast v ČR byla pod hranicí 60%. Při předchozích volbách v roce
2010 dosáhla účast 62,6%. (Vůbec nejméně lidí přišlo k volbám v roce 2002 –
58 %).
O křesla v Poslanecké sněmovně PČR bojovalo celkem 5 908 kandidátů, z 24
politických stran a hnutí, téměř 30x více, než je ve sněmovně křesel.
Výsledky voleb v České republice:
Do sněmovny se dostalo sedm politických uskupení. Jak je z následujících
volebních výsledků patrno, strany bývalé vládní koalice výrazně ztratily a
naopak posílily strany levicové. Komunisté dosáhli zatím nejvyššího volebního
výsledku za dobu existence KSČM. Na druhé straně ODS dosáhla výsledku
srovnatelného s výsledkem poprvé kandidujícího hnutí Úsvit Tomio Okamury.
Hnutí ANO Andreje Babiše bylo ve volbách rovněž poprvé a vítězné ČSSD
svým volebním výsledkem konkuruje. Zřejmě se stalo nadějí zklamaných
voličů, kteří chtějí změnu a doufají v ni. Návrat do sněmovny oslavila
v uplynulém volebním období neparlamentní KDU-ČSL.
1. Česká strana sociálně demokratická
2. ANO 2011 Andreje Babiše
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. TOP 09
5. Občanská demokratická strana
6. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
7. KDU-ČSL
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20,45 %
18,65 %
14,91 %
11,99 %
7,72 %
6,88 %
6.78 %.

V Cepu jsme volili takto:
Volební účast byla ještě značně nižší, než v celé ČR. K volebním urnám přišlo
pouze 52,91% oprávněných voličů. Odevzdáno bylo celkem 90 platných
hlasů. Vyššího volebního výsledku, než je celostátní průměr, dosáhly v Cepu
KSČM, TOP 09 a hnutí Úsvit. Naopak ČSSD, ANO, ODS a KDU-ČSL
skórovaly níž, než v ČR.
Jak jsme konkrétně v naší obci hlasovali, ukazuje následující přehled výsledků.
Uskupení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011 Andreje Babiše
Komunistická strana Čech a Moravy
TOP 09
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
Demokratická strana sociální spravedlnosti
KDU-ČSL
Politické hnutí Změna
Strana svobodných občanů

Odevzdáno
hlasů
16
15
14
12
10
6
6
5
4
1
1

tj.
17.77%
16.66%
15.55%
13.33%
11.11%
6.66%
6.66%
5.55%
4.44%
1.11%
1.11%

Volební komise zleva: Miroslav Heřmánek (předseda), Petra Dvořáková,
Šárka Šlápotová, Blanka Chrtová
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Společenská kronika
Životní jubilea v roce 2013
Rovněž v roce 2013 nezapomněl Obecní úřad Cep na občany slavící svá životní
jubilea. Každého z nich po předchozí domluvě navštívili dva pověření
zastupitelé, popřáli mu k významnému datu a předali květiny s malou
pozorností. Na každou takovouto gratulaci pamatoval obecní rozpočet částkou
cca 400. – Kč.
(Na tomto místě připomeňme, že od věku 75 let, jsou životním jubileem každé
další narozeniny.)

V tomto roce oslavili
padesáté narozeniny:
Paní Julie Vidiečanová
Paní Lenka Komárková

č. p. 96
č. p. 72

šedesáté narozeniny:
Paní Marie Hegrová
Paní Vlasta Dvořáková

č. p. 79
č. p. 1

šedesátépáté narozeniny:
Paní Marie Kroutlová
Pan Josef Soukup
Paní Jaroslava Janovská
Pan Miloslav Kanděra

č. p. 23
č. p. 12
č. p. 39
č. p. 62

sedmdesátépáté narozeniny:
Paní Milena Dvořáková

č. p. 17

sedmdesátéšesté narozeniny:
Paní Růžena Bečková
Paní Zdeňka Hadačová
Paní Marcela Melenová

č. p. 65
č. p. 30
č. p. 71

sedmdesátésedmé narozeniny:
Pan Jiří Macoun

č. p. 43
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sedmdesátéosmé narozeniny:
Pan František Hadač
Paní Marie Paďourková

č. p. 30
č. p. 38

osmdesátéprvní narozeniny:
Paní Ludmila Hadačová

č. p. 79

osmdesátépáté narozeniny:
Paní Marie Klímová

č. p. 91

osmdesátéšesté narozeniny:
Paní Marie Komárková

č. p. 24

Paní Marie Komárková se v tomto roce stala nejstarší občankou obce Cep.
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům a do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti!
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Zůstalo po nich jen prázdné místo a smutek
První smutné loučení v roce 2013 potkalo naši obec už v pondělí 18. února. Ve
věku 93 let nás opustila paní Ludmila Koldusová z čp. 12., nejstarší občanka
obce Cep. Zavřela se kniha dlouhého a plodného života člověka, kterému budou
patřit naše vzpomínky.

V pátek večer 26. dubna 2013 náhle a nečekaně zemřel ve věku 56 let pan
Jaroslav Hadač z čp. 37. Opustil nás tak dlouholetý zastupitel a aktivista
Obecního úřadu Cep, funkcionář Českého rybářského svazu, dobrý člověk a
kamarád. Jardo, díky za všechno a čest tvé památce!

Obřad se konal ve farním kostele
v Suchdolu n/L

Za obec se rozloučil starosta
ing. Jan Vobejda

Třetím smutným dnem byla neděle 15. září. V jindřichohradecké nemocnici
zemřela ve věku 66 let paní Marta Roubíková z čp. 14. Ukončil se tak její život
plný práce a obětavosti. Bude mezi námi scházet.
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Počasí v roce 2013
V roce 2013 jsme byli svědky mnoha rozmarů počasí. Téměř bychom si mohli
začít myslet, že je zcela „normální“ teplá zima a mrazivé jaro s následnými
povodněmi. Podívejme se tedy, jak to s počasím vypadalo v jednotlivých
měsících letošního roku.
Leden byl v první dekádě nezvykle teplý, ve dne vystupoval teploměr až k +8˚C
a bylo deštivo. V noci na 11. 1. začalo mírně mrznout a napadlý sněhový
poprašek se neudržel. Od 12. 1. uhodily silné mrazy (v noci až -10˚C) a napadlo
cca 35 cm sněhu. Oteplení přišlo 28. 1., a do konce ledna všechen sníh roztál.
Na řadě vodních toků byl vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity. Nejteplejším
dnem byla středa 30. 1., kdy teplota ve dne dosáhla +12˚C.
Na začátku února vydatně pršelo a vál silný vítr. Od 3. 2. se opět ochladilo,
noční teploty se pohybovaly mírně pod nulou, denní dosahovaly +2 až +4˚C.
Sněhu napadlo v první dekádě cca 25 cm, ale v polovině měsíce sníh roztál. Od
17. 2. opět vytrvale sněžilo a napadlo dalších cca 15 – 20 cm. V celé ČR
způsobila proměnlivost počasí kalamitní stav především v dopravě. Došlo ke
stovkám dopravních nehod, ale ve většině případů šlo naštěstí jen o „pomačkané
plechy“. Srážky pomalu ustávaly až v posledních dnech měsíce, kdy se začalo
mírně oteplovat a sníh postupně odtával.
V první dekádě března byly teploty v noci ještě pod bodem mrazu (až - 6˚C), ve
dne dosahovaly kladných hodnot. Do 10. března roztály poslední zbytky sněhu.
Příslib jara přinesly dny 4. až 6. března. Bylo skoro jasno a jaro bylo cítit všude.
Denní teploty mezi 4. a 7. březnem překračovaly teplotu +10˚C. Ale už 12. 3.
přišlo silné ochlazení, v noci bylo místy až -8˚C. Mrzlo i přes den. Během
pondělí 18. 3. se zatáhlo, drobný déšť přešel ve smíšené srážky a večer 19. 3.
začalo vytrvale sněžit. V Cepu napadlo do 10 cm sněhu, jinde v ČR až 25 cm.
Opět vznikla kalamita na silnicích, stalo se mnoho dopravních nehod, tentokrát,
bohužel, i tragických. Jaro jako kdyby nechtělo přijít. Sníh sice rychle odtál, ale
denní i noční teploty byly spíše podprůměrné. Astronomicky přišlo jaro 20. 3.
jednu minutu po 12.00 hodině. Den začal jasnou oblohou, teploměr ráno
ukazoval -6˚C. Další citelné ochlazení přišlo 22. 3. Nejchladněji bylo v neděli
24. 3. (noc - 10˚C, den jen mírně nad 0˚C). Do konce března bylo chladno
s občasným slabým sněžením. Teploty se v noci pohybovaly pod 0˚C, ve dne
mírně nad nulou. Byly také překonány rekordy minimálních teplot. 24. 3. bylo
v Karlově Studánce naměřeno až – 19,1˚C, v Českých Budějovicích – 9˚C , na
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severu ČR až – 12˚C. Do středy 26. 3. napadlo dalších cca 10 - 15 cm sněhu.
V pátek 28. 3. dopoledne opět hustě sněžilo a na silnicích byla ledovka. Pak sníh
rychle odtával a v sobotu už ho byly jen zbytky. Měsíc březen byl celkově
teplotně výrazně podprůměrný.
Začátek dubna připomínal spíše regulérní zimní prosinec. Jaro přišlo až v neděli
14. 4. V noci se pohybovaly teploty ještě pod nulou, ale ve dne bylo už teplo.
V pondělí 15. 4. se dokonce rtuť šplhala až k +20˚C. V závěru druhé dekády
dosahovala v Cepu denní teplota až +10˚C, v noci bylo mezi 0˚C a +4˚C. Od
pondělí 22. 4. se oteplovalo a v závěru týdne padaly i teplotní rekordy. V pátek
26. 4. byla i v našem kraji naměřena teplota nad +28˚C. Letní dny končily
sobotou 27. 4., kdy bylo polojasno až oblačno s teplotami přes den nad +25˚C.
Večer se zatáhlo a v noci slabě pršelo. V neděli 28. 4. při zatažené obloze
poklesly teploty cca o 10 - 12˚C (v 10.00 hod. ukazoval teploměr v Cepu pouze
+ 7˚C). Do konce měsíce zůstaly nejvyšší odpolední teploty pod 20˚C. Přes
občas zataženou oblohu srážky prakticky nebyly.
První květnová dekáda byla, co se počasí týče, značně proměnlivá. Začala
denními teplotami mezi 17˚C a 19˚C. V noci z 2. na 3. 5. jsme se dočkali
„zahradnického“ deštíku. Po celou dekádu byla obloha polojasná až oblačná
s přeháňkami, občasnými bouřkami a mírným východním větrem. Postupně se
oteplovalo a ve dne se rtuť pohybovala mezi 20˚C a 25˚C, v noci od 9˚C do
13˚C. S nástupem druhé dekády se silně ochladilo. Až do 15. 5. dosahovaly
noční teplotní minima +2˚C, ve dne bylo mezi 10˚C a 17˚C. Teprve ve středu
15. 5. se vyjasnilo a denní teploty opět překročily 20˚C. Zbytek druhé dekády
byl polojasný až oblačný s teplotami 15 - 20°C. Poslední dekáda začala
přeprškami, ojediněle i dost intenzivními. Od středy 22. 5. se opět ochladilo a
teploty přes den nepřekročily 10°C. V noci ze čtvrtka 23. 5. na pátek 24. 5. na
horách sněžilo a v Cepu dosáhla ranní teplota místy - 2°C. Do konce měsíce
bylo zataženo nejprve s přeháňkami, od čtvrtka 30. 5. pak s vytrvalým a v pátek
31. 5. vydatným deštěm.
V sobotu 1. a v neděli 2. června nepřetržitě a vydatně pršelo. Napadlo cca 70
mm vody. Znamenalo to pro celou ČR kalamitní a pro mnohá místa dokonce
katastrofický stav. Od rána 4. června už v Cepu nepršelo. Bylo zataženo s ranní
teplotou +7˚C. Od 7. Do 9. června bylo pěkné, polojasné počasí, ale 9. 6.
v neděli večer přišla bouřka a místy vydatný déšť, trvající až do rána 10. 6. Pak
přišlo výrazné oteplení, panující po celou druhou dekádu. V její druhé polovině
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dosáhly teploty přes den až 36˚C. Bouřka s dosti vydatným deštěm přišla jen 16.
6. Třetí dekáda začala příjemným ochlazením až o 10˚C. V neděli 23. června
začalo silně pršet a přišla druhá vlna povodní. Denní teploty se ve dnech 24. –
28. 6. pohybovaly mezi 14˚C a 19˚C. Na konci června se pozvolně mírně
oteplovalo, srážky ustaly a následovalo několik hezkých dnů.
I letos jsme se dočkali povodní. Jejich dopad byl opět velmi traumatizující. Pro
další generace se nyní pokusme stručně charakterizovat jejich průběh.
První vlna povodní 2. – 5. 6. 2013
Třetí stupeň povodňové aktivity a stav ohrožení byl vyhlášen v celé řadě míst
Jihočeského kraje. Nejvíce starostí působila říčka Polečnice. V Českém
Krumlově vystoupila voda Vltavy z koryta řečiště. V Rybářské ulici byla voda
až v prvním patře několika domů, jinde vzala předzahrádky restaurací. Vlaková
doprava mezi Táborem a Českými Budějovicemi byla na několika místech
přerušena (bahno, spadlé stromy) a také silnice byly na řadě míst nesjízdné a
pod vodou. V Milevsku působil problémy Milevský potok (průtok 46 m³/sec)
zvláště v okolí kláštera, evakuována byla také část obce Sepekov. V Cepu tekla
voda po cestách a silnicích od lesa Ochoz přes obec, kde kanalizace nemohla
příval odvést. Zahrady, ale i louky a pole se změnily na rozmoklá bahniště, kam
nešlo vstoupit. Byly způsobeny veliké škody na zemědělských plodinách a
v soukromých zahradách. Extrémní povodňové ohrožení se už 2. června týkalo
hlavně města Bechyně, ležícího na řece Lužnici s přítoky Milevský potok a
Smutná. Hladina vody v Bechyni stoupla o šest metrů. Před polednem se také
přelila voda přes hráz přehrady v Husinci.
V našem regionu byla zatopena silnice ze Suchdolu na Majdalenu, ale už
v úterý 4. 6. zde byly vodní toky po kulminaci. Praha zažila stoletou vodu, Ústí
nad Labem se kulminace Labe dočkalo až ve středu 5. června. Hladina vody ve
městě dosáhla výšky 11,3 m. První vlna povodní si v ČR vyžádala 13
lidských životů, více než 8 000 lidí bylo evakuováno.
Druhá vlna povodní 23. – 26. 6. 2013
Začala vydatnými srážkami v neděli 23. června. Nebyla tak silná, jako vlna
předchozí, ale přesto byl v Jihočeském kraji vyhlášen na 4 místech 3. stupeň
povodňové aktivity. Větší srážkové úhrny spadly na severovýchodě a východě
republiky (70 – 120 mm). Rozvodnily se řeky na Vysočině a na Moravě,
v Jihočeském kraji se z břehů rozlily řeky Nežárka a Lužnice ve svém středním
a dolním toku. Škody ale byly oproti škodám způsobeným první povodňovou
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vlnou minimální. Asi nejvíce bylo opět postiženo město Bechyně (místní část
Zářečí). Na Moravě přišla při povodni o život jedna osoba.
Také červenec přinesl dny, ve kterých „se příroda na člověka hněvala“. Začal
slunečnými a teplými dny s teplotami v noci okolo 15˚C, a denními
dosahujícími 25˚C. Slunečno se střídalo s přeprškami, občasnou ranní mlhou a
jediný silný déšť spadl v noci z 6. na 7. července. Teplé počasí (až 34˚C) trvalo
po celou první dekádu a v druhé se dále oteplovalo a to prakticky beze srážek.
Mírně zapršelo pouze v noci na čtvrtek 25. 7. Sucho a horko trvalo až do
posledních červencových dnů, kdy rtuť teploměru atakovala hodnotu 40˚C.
Teprve 29. července se zatáhlo a k večeru lehce ochladilo. Okolo 19:00 hodin
začalo bouřit a silně pršet. Déšť ustal asi v 21:00 hodin. V noci pak přecházela
studená fronta, bylo příjemně chladno a občas přišla přeháňka. V závěru měsíce
dosahovala denní teplota příjemných 25°C a oblačnost se rozpouštěla až na
polojasno. V jiných lokalitách se ovšem rozmary počasí projevily daleko
výrazněji, než v Cepu. Popišme si proto některé zajímavosti a neočekávané
zvraty, ke kterým došlo.
Červencové rozmary počasí
Zcela nezvykle se už v noci z úterý 23. na středu 24. července objevily noční
mrazíky. Na Jizerce bylo naměřeno -1,2°C. Mrazíky byly také na Šumavě
v Kvildě. V ČR byl přechod studené fronty provázen na řadě míst přívalovými
dešti a kroupami, například v Plané nad Lužnicí a v Táboře. Rekordní srážky
(až 130 mm) byly naměřeny v severních Čechách v Raspenavě a Hejnicích.
Byla evakuována řada dětských letních táborů a to hlavně na severu Čech.
V některých úsecích nejezdily vlaky. Na železnici byl kvůli spadlým stromům
přerušen provoz na osmi tratích. Na trati mezi Táborem a Bechyní přerušily
spadlé stromy trakční vedení. Stromy také blokovaly provoz na trati mezi
Rantířovem, Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Nejely desítky vlakových
spojů a někde dokonce nebylo v lidských silách zavést náhradní autobusovou
dopravu. Na Českobudějovicku, Jindřichohradecku a Táborsku napočítali
hasiči přes sto výjezdů k padlým stromům, čerpání vody ze sklepů, a poničeným
střechám. V Kočíně u Temelína na Vltavotýnsku dokonce řádilo tornádo. Na
Liberecku v Jeřmanicích si voda vyžádala 1 lidský život.
Sucho a tropická vedra pokračovala téměř až do konce srpna. Ochlazení a deště
jsme se dočkali až vpodvečer 25. 8. Pršelo pak do rána a to dost vydatně. Teprve
v pondělí 26. srpna přišel další extrém a teploty klesly až na denních 12 - 15°C.
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Mírné oteplení na příjemných 19 - 22°C přinesl až čtvrtek 29. 8. V první
polovině posledního prázdninového týdne byla obloha zatažená, postupně se ale
oblačnost protrhala na oblačno až polojasno. Poslední dny srpna byly slunečné a
teplé. Denní teplota dosahovala 25˚C.
V neděli 1. září se obloha zatáhla a déšť provázel děti i v pondělí 2. září na
jejich první cestě do školy. Ochladilo se jen mírně, asi o 2°C. Zatažená obloha
vydržela až do středy 4. 9. Pak se oblačnost protrhávala a od čtvrtka 5. 9. nastalo
příjemné počasí. Víkend od 6. do 8. 9. byl jasný a teplý, teploměr někde ukázal
až 27°C. Týden od 9. do 15. září přinesl lehké ochlazení, teploty ve dne
nepřesahovaly 20°C, ke konci týdne pak 17°C. Obloha byla oblačná až zatažená,
s občasnými dešťovými přeháňkami. Ochlazování pokračovalo od 16. září. Ve
středu 18. 9. jsme u nás ráno naměřili už jen +4˚C, na horách spadl první sníh a
teploty se tam pohybovaly okolo bodu mrazu. Deštivo a chladno bylo až do 21.
září. Pak sice oblačnosti i srážek ubývalo, ale denní teploty v Cepu
nepřekračovaly 14˚C.
Počátek října byl chladný, jasný až oblačný, prakticky bez srážek. Noc z 2. na
3. října byla chladná, v Cepu jsme naměřili jen -4°C. Nejvyšší denní teploty se
pohybovaly mezi 12˚C až 14°C. Slunečno vydrželo do neděle 6. 10., kdy bylo
ráno 5°C a slabě pršelo. Až téměř do konce druhé dekády se střídaly chladné a
teplejší dny, občas také zapršelo. Mírně přituhlo až 18. a 19. října, kdy byla
ranní teplota mírně pod bodem mrazu a přes den dosáhla maximálně k 13°C.
Výraznější oteplení přišlo až od neděle 20. 10. Bylo pěkné, polojasné počasí,
denní teploty v některých dnech mírně přesáhly 20°C. Lehké ochlazení pak
přinesla středa 30. října.
Počasí s denními teplotami od 10˚C do 14˚C a občasným deštěm trvalo i
v začátku listopadu. Noční teploty klesaly pod bod mrazu, ale nepřekračovaly
teplotu - 3˚C. Ve druhé dekádě vystupovaly denní teploty jen mírně nad 0˚C, ale
v noci ještě výrazně nemrzlo. Citelněji se ochladilo až v poslední dekádě a
v úterý 26. listopadu poprvé lehce nasněžilo.
Prosinec byl nezvykle teplý a srážkově podprůměrný. Děti se ani na Vánoce
sněhu nedočkaly, zato bláta bylo opravdu dost. Přes den ukazovaly teploměry
hodnoty okolo +7˚C až +9˚C.
Takto měsíc prosinec uzavřel rok 2013, rok plný překvapení jak ve vývoji
počasí, tak v situaci na české politické scéně. Přejme si proto, aby ten další byl
ve všech ohledech více „normální“.
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Ze starých letopisů
Požární stříkačky a dobrovolní hasiči v Cepu
Aby se obec alespoň tak, jak bylo možno, pojistila proti škodám způsobeným
požáry (v obci ještě neexistovali dobrovolní hasiči), byla zakoupena 30. října
1889 první stříkačka za 18 zlatých. Jednalo se o ruční čerpadlo instalované na
podvozku podobném trakaři. Do této doby se hasilo pouze vědry, která byla
nabírána u některého zdroje (rybník, studna) a podávána lidmi, tvořícími řetěz
až na požářiště. Jakkoliv je první cepská stříkačka primitivní, přesto je nesporné,
že ve své době znamenala určitý pokrok.
V Praze se konala od 16. do 18. května 1891 Jubilejní zemská výstava. Šlo o
významnou akci, kterou navštívily ve dnech konání více, než dva miliony
návštěvníků a mezi nimi dokonce i sám císař František Josef I., který nad
výstavou přijal protektorát. Výstava se stala přehlídkou rozvoje a vyspělosti
českého průmyslu a české podnikavosti, protože německé firmy se jí
nezúčastnily.

Historické foto – vstupní brána pražského výstaviště v roce 1891
Zastupitelé obce rozhodli, že výstavu rovněž navštíví, aby zjistili možnost,
zakoupit pro obec větší stříkačku pro případ ohně. Do Prahy se rozjeli starosta
Jan Krejcha a člen obecního výboru Josef Hamerník, aby na výstavě prohlédli
61

vystavené stříkačky a jednu pro obec koupili. Nakonec byla od pražské firmy
„A. Smekal“ zakoupena stříkačka na dvoukolovém podvozku za 380 zlatých,
včetně 100 metrů konopných hadic.
Aby bylo možno zmíněný obnos zaplatit, prodala obec jeden obecní pozemek
rolníku Bartoloměji Jezvíkovi za 136 zlatých, druhý za 100 zlatých Janu
Homolkovi. Od Zemské účtárny království českého dostala obec na koupi
stříkačky dotaci 120 zlatých a tak 8. listopadu 1891 byla stříkačka zaplacena.
26. dubna roku 1894 koupila obec za 400 zlatých již třetí stříkačku, opět od
zřejmě osvědčené firmy „A. Smekal“ z Prahy.
Sbor dobrovolných hasičů v Cepu má svého zakladatele v osobě tehdejšího
zdejšího učitele, pana Vojtěcha Vaňka. Tomu bylo nápomocno celé cepské
zastupitelstvo, jehož všichni členové se stali dnem 15. října 1905 členy sboru.
Cepští hasiči tedy také patří do této více než stoleté historie, psané mnoha
obětavými lidmi, kteří nejen pomáhali spoluobčanům v nouzi, ale stali se také, a
to především na českém venkově, nositeli kulturních a vlasteneckých tradic.
Starostou sboru byl zvolen Jan Dvořák (čp. 18), jednatelem učitel Vojtěch
Vaněk, pokladníkem Matěj Hadač a velitelem starosta obce Jan Krejcha.
Zastupitelé také rozhodli, že pro nově založený sbor bude pořízena nová,
tentokrát uč čtyřkolová stříkačka. Proto obec prodala pozemky určené pro
stavbu nových obydlí za „špitálem“ a stříkačku koupila opět od firmy Smekal
z Prahy Smíchova za 2400 korun. Byla to v pořadí už čtvrtá stříkačka
pořízená pro obec Cep.
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Na předchozím obrázku je ona „krasavice“, pořízená v roce 1905 a
zrestaurovaná po 100 letech díky obětavosti a šikovným rukám pana Pavla
Březiny, strojníka SDH a obecního zastupitele.
Sbor má od samého počátku ve svém názvu termín „dobrovolných“. To ovšem
neznamená, že jakákoliv činnost záleží jen na dobré vůli členů. Dobrovolné je
pouze členství v SDH. Jestliže se kdokoliv rozhodl do SDH vstoupit, vše další,
jako výcvik, účast při zásahu, vzdělávání atd. je už povinností. Cepští hasiči to
zřejmě pochopili správně a svou aktivitou zcela jistě nedělají svým
předchůdcům ostudu.
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