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A je tu zase leden a s ním rok 2014
Tak nám ten „čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič“, jak zpívá král
Jindřich VIII. ve hře Jiřího Suchého „Šest žen“. Je tu opět nový rok. A co nás
v něm čeká? Asi zase dost práce a starání, ale to není nic nového. V jeho
průběhu se například dvakrát sejdeme ve volební místnosti, poprvé 23. a 24.
května při volbě europoslanců do Evropského parlamentu a podruhé 10. a 11.
října, kdy budeme volit naše obecní zastupitelstvo. Ve stejném termínu
proběhnou ještě senátní volby, které se ale naší obce tentokrát netýkají.
Přejme si proto, abychom měli zase zastupitele, kterým o obec a lidi v ní
opravdu jde, a kteří budou rádi aktivně pracovat na jejím dalším rozvoji.
Musíme si přiznat, že předchozí léta nasadila pomyslnou „laťku“ hodně vysoko
a noví zastupitelé budou muset opravdu „zabrat“, aby byl existující trend
zachován.
A ještě jednu událost, tentokrát velmi zlou, si letos připomeneme. Právě před sto
léty vypukla První světová válka, která přinesla celé zemi a všem lidem krušná
čtyři léta, a milionům lidí na celém světě smrt a zkázu.
Buďme tedy rádi, že můžeme žít v míru, relativním dostatku a nemusíme se bát
o existenci svých rodin, sousedů a přátel.

Na pomníku, který obec vybudovala na věčnou památku válečných utrpení
v letech 1914 - 1918, můžeme číst šestnáct jmen jejích bývalých občanů, kteří
zahynuli jako vojáci Rakousko-uherské armády na bojištích První světové války,
nebo zemřeli na následky utrpěných zranění.
O událostech v naší obci v tomto přetěžkém období její historie se ještě zmíníme
v kapitole „Ze starých letopisů“.
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Práce organizací a politické události
Výroční „Valná hromada SDH Cep“
Konala se 24. ledna 2014 v „Cepské hospodě“. Z 20 členů sboru bylo přítomno
11 a dva hosté. Jednání valné hromady řídil jednatel SDH Cep, pan František
Klíma, podle následujícího programu:
1. Přivítání přítomných a zahájení
2. Zpráva starosty SDH Cep – Jan Jezvík
3. Zpráva jednatele SDH Cep – František Klíma
4. Zpráva hospodáře SDH Cep – Pavel Březina st.
5. Zpráva o kontrole pokladny SDH Cep – Pavel Hofbauer
6. Došlá pošta
7. Personální záležitosti
8. Plán práce na rok 2014
9. Připomínky a hodnocení práce SDH Cep starostou obce – ing. Jan Vobejda
10. Diskuse
11. Závěr

Zleva: P. Březina st., Fr. Klíma, J. Jezvík, starosta obce ing. J. Vobejda
Starosta SDH Cep Jan Jezvík hodnotil činnost jednotky pozitivně, zvláště pak
vyzdvihl aktivitu a dobrou práci členů sboru Františka Klímy a Pavla Březiny
staršího. Zároveň se zmínil o tom, že funkci starosty sboru v Cepu vykonává již
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od roku 1975 a vzhledem k věku a zdraví chce v této funkci v dohledné době
skončit. Bude proto nezbytné vybrat a připravit za něj odpovídající náhradu.
Jednatel sboru František Klíma se ve své zprávě zmínil o práci jednotky a to
nejen o požární prevenci a represi, realizovaném taktickém cvičení, zásahu u
šesti událostí, prováděné údržbě strojů a budov, ale také o podílu dobrovolných
hasičů na kulturním a společenském životě obce. Bez jejich účasti si stavění
máje, pálení čarodějnic, cepskou pouť, nebo některé akce pro děti už nedovede
nikdo představit. SDH Cep je také na třetím místě v kraji ve výkupu starých
spotřebičů (elektrotechnika, lednice, pračky apod.)
Hospodář SDH Cep Pavel Březina st. Informoval o tom, že finance rozhodně
nejsou problémem cepských hasičů. Spíše by bylo třeba více je využívat pro
práci sboru. Z předchozího roku zbylo v pokladně jednotky 37 000. – Kč a
dotace pro rok 2014 bude představovat dalších 40 000. – Kč. K dispozici bude
tedy celkem 77 000. – Kč. To otvírá další možnosti pro činnost cepských hasičů.
Například další, již pátý ročník soutěže „O pohár starosty obce“ se bude
konat první sobotu v měsíci září, tj. 6. září 2014. Soutěž je v regionu velice
oblíbená a vykazuje hojnou účast soutěžících sborů. Pro úspěch této akce musí
proto cepská jednotka SDH udělat maximum.
Ve zprávě o kontrole pokladny se kontrolor Pavel Hofbauer zmínil o tom, že
účty a stav pokladny sboru jsou v naprostém pořádku.
V oblasti personální vzali přítomní na vědomí rezignaci člena sboru Václava
Dvořáka na funkci preventisty a blížící se odstoupení z funkce dlouholetého
starosty SDH Cep Jana Jezvíka. V nejbližší době se vedení sboru bude zabývat
řešením adekvátních změn na těchto pozicích.
Proběhla také volba nového velitele jednotky SDH Cep. Jednomyslně byl do
zmíněné funkce zvolen Pavel Březina ml.
V současnosti vedou jednotku SDH Cep tito funkcionáři:
Starosta SDH
Velitel jednotky
Jednatel
Hospodář
Strojníci

Jan Jezvík
Pavel Březina ml.
František Klíma
Pavel Březina st.
Václav Kroutl st., Josef Soukup st.,
Pavel Březina st.

V plánu práce jednotky na rok 2014 se vedle výcviku a přípravy na soutěže
družstev SDH v požárním útoku objevily také takové úkoly, jako provést
kontrolu stavu výstroje, provádět kontrolu hydrantů, zřídit funkční ohlašovnu
požárů, nebo opravit štít a zabezpečit průjezdnost vrat hasičské zbrojnice.
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Hasiči při jednání – v červeném tričku nový velitel P. Březina ml.
Starosta obce ing. Jan Vobejda poděkoval dobrovolným hasičům za jejich práci
pro obec v uplynulém období. Zvláště se zmínil o dobrých výsledcích družstev
SDH Cep v soutěžích, kterých se jednotka zúčastnila, instalaci vánoční výzdoby
v obci, zajištění zábav a některých akcí z hlediska protipožárního zabezpečení
(např. pálení čarodějnic), atd. Došlo ale i na slova kritická. Starostovi obce se
nelíbilo, že se naši hasiči nezúčastnili také některých soutěží pořádaných
jednotkami SDH v okolních obcích, například v Majdaleně, nebo Rapšachu. To
by se opravdu mělo v dalším roce změnit.
V diskusi zazněl mimo jiné také požadavek na zajištění zabezpečovacího
zařízení pro hasičskou zbrojnici a návrh propagovat činnost jednotky v okresním
tisku. Je patrno, že cepští hasiči mají opravdu o čem přemýšlet.

Veřejná schůze obecního zastupitelstva
Jako každoročně i letos se konala veřejná schůze obecního zastupitelstva.
Tentokrát to bylo dne 11. dubna. Podle podpisů na prezenční listině se mimo 6
zastupitelů zúčastnilo 22 občanů Cepu. Vzhledem k tomu, že dospělých
obyvatel má obec asi 160, není to účast nijak ohromující, ani ne 15%. Nejspíš
je to tím, že tu asi nikomu nic moc nechybí a tak je klid a pohoda. Přesto je
z toho tak nějak smutno. Přítomní se tam dovědí velice důležité věci, jako třeba
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plán hlavních akcí, které se budou realizovat, to, jak jsme v minulém roce
hospodařili, jaké prostředky má obec k dispozici na právě běžící rok atd. Ke
všemu se mohou všichni svobodně vyjádřit a navrhovat různá zlepšení. Jak by
asi bylo v Cepu ještě lépe, pokud by obecní záležitosti ležely na srdci i oněm
nepřítomným spoluobčanům!
Letošní veřejná schůze se řídila následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu schůze
Zpráva o hospodaření obce v roce 2013
Zpráva o stavu plnění úkolů stanovených pro rok 2013
Seznámení s obecním rozpočtem pro rok 2014
Úkoly plánované na rok 2014
Diskuse
Usnesení
Závěr

Zastupitelé při jednání

Účastníci jednání

Hlavní akce, které budou postupně realizovány v roce 2014, byly na schůzi
prezentovány takto:
 Pokračovat budou práce na restauraci „Myslivny“. Počítá se
s dokončením oplocení, vybudováním nových koupelen, výměnou
vchodových dveří, výměnou podlahových krytin, provedením nových
obkladů, dlažeb, maleb a nátěrů a dalšími drobnými opravami.
 Bude provedena rekonstrukce obecní skládky bioodpadu.
 Na základě výběrového řízení proběhne oprava všech místních
komunikací, které budou opatřeny novým živičným potahem. Garantem
akce je KÚ Jihočeského kraje.
 Na základě nově zpracovaného „Územního plánu obce Cep“ proběhne
vyměření inženýrských sítí a stavebních parcel o velikosti cca 1000 m²
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v lokalitě „V chalupách“. Počítá se, že cena pozemků nepřevýší 250. –
Kč/m². Tím budou vytvořeny příznivé podmínky pro výstavbu nových
rodinných domků v naší obci.
 Počítá se také s bohatým programem kulturních a zábavných akcí pro děti
i dospělé, zkrátka nepřijdou ani sportovci a spolky.
 Pokračovat budou opravy v místním kostele a také zalesňování po těžbě
v obecních lesích.
V diskusi zazněly různé dotazy, které se týkaly konkrétních okolností realizace
plánovaných akcí, například jaké komunikace a kde potřebují opravu, jak by se
mohly ušetřit náklady na veřejné osvětlení, co se sběrným dvorem, který by už
také potřeboval opravu plotu a povrchu apod. Na všechny dotazy zastupitelstvo
reagovalo.

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. 5. 2014. se v ČR konaly volby europoslanců do Evropského
parlamentu.
Obecně je známo, že o tomto orgánu a jeho poslání mají lidé v naší zemi jen
mlhavé představy. Svědčí o tom také minimální volební účast v celé ČR, když
přišlo volit celkem 18,2% oprávněných voličů. V Cepu se dostavilo k urně 32
voličů ze 164 oprávněných, tj. 19,63%. Všechny odevzdané hlasy byly
platné.
Výsledky voleb v naší obci:
Strana

Hlasy

%

Strana

Hlasy

%

KSČM

7

21,88

ND

2

6,25

ANO 2011

6

18,75

Úsvit

2

6,25

TOP 09

5

15,63

Svobodní

2

6,25

ČSSD

3

9,38

KDU-ČSL

1

3,13

Piráti

3

9,38

ODS

1

3,13

Volební komise pracovala v tomto složení:
Miroslav Heřmánek
Petra Dvořáková
Anna Vejvarová
Miloslava Kocourková

– předseda,
– zapisovatelka
– člen
– člen
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Zleva: A. Vejvarová, M. Heřmánek
a P. Dvořáková. (foto M. Kocourková)

Volí místostarostka p. Jana
Pajchlová

Komunální volby
Volby se konaly v pátek a sobotu 10. a 11. října. Volební místností byl sál
„Cepské hospody. K tomuto datu bylo v obci registrováno 166 oprávněných
voličů, z nichž se k volbám dostavilo 112. Bylo tedy dosaženo volební účasti
67,47%.
Voliči se rozhodovali mezi dvěma kandidátkami, respektive mezi 13 kandidáty.
K volbě nebyla připuštěna jedna osoba, které skončila platnost jejího OP před
datem voleb.
Volební komise pracovala ve složení:
PhDr. Vladimír Kocourek
Bc Petra Dvořáková
Anna Vejvarová
Věra Hartová

-

předseda
zapisovatelka
člen
člen
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Komise zleva: A. Vejvarová, V. Hartová, PhDr. V. Kocourek,
Bc P. Dvořáková
Kandidátky:
Hnutí „Za obec krásnější“
kandidáti v tomto pořadí:
1. Ing. Jan Vobejda
2. Jana Pajchlová
3. Pavel Březina st.
4. Václav Zeman ml.
5. Josef Soukup st.
6. Zdeňka Hadačová
7. Jan Jezvík

Sdružení nezávislých kandidátů Cep
kandidáti v tomto pořadí:
1. František Jezvík ml.
2. Ing. Josef Škvorák
3. Vlastimil Zemánek
4. Václav Dvořák st.
5. Michal Chrt
6. Josef Kamiš

Výsledky voleb:
Hnutí „Za obec krásnější“ 70,03% hlasů
„Sdružení nezávislých kandidátů Cep“ 29,97% hlasů
Zastupiteli byli zvoleni:
Jméno
Hlasů
Jméno
84
 Václav Zeman ml.
 František Jezvík ml.
81
 Jana Pajchlová
 Michal Chrt
78
 Ing. Jan Vobejda
65
 Pavel Březina st.
56
 Josef Soukup st.

Hlasů
44
43
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Všem, kteří dostali důvěru voličů, přejeme do jejich nadcházející nelehké,
ale záslužné práce pro obec a její obyvatele, mnoho energie, snahy, sil,
dobrých nápadů a vytrvalosti.

Akce pro děti
Dětský karneval
Už v únoru se některé aktivní maminky domluvily a připravily pro cepské děti
maškarní karneval. Tentokrát to byly paní Pavla Svobodová, Zdeňka
Hadačová a Jaroslava Chrtová. Jak se ukázalo, byl to nápad opravdu dobrý,
protože se karneval podařil nad očekávání.
Konal se v sobotu 22. února od 14.00 hodin v sále „Cepské hospody“. K účasti
vybízela krásná pozvánka, která sama o sobě byla tak trochu uměleckým dílem a
působila velmi vesele a živě. Však posuďte sami.

Účastníci přišli v krásných kostýmech, z nichž některé byly z půjčovny, ale
většinou si je vytvořily samy děti s pomocí svých starších sourozenců, rodičů a
prarodičů. Mohli jsme se tedy setkat s klauny, lékařským operačním týmem,
sportovci, strašidly, piráty, princeznami a řadou dalších pohádkových i reálných
postav. Zábavy bylo dost, hospoda zněla dětským smíchem a všem se tu líbilo.
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Klauni zleva: J. Chrtová,
P. Svobodová a Z. Hadačová

Plnily se úkoly a soutěžilo se

Kostýmů bylo dost a líbily se

Pirát Tadeáš a hokejista Michal

Samozřejmě, co by to bylo za karneval, kdyby se taky netancovalo. Hudbu
obstaraly a tanec moderovaly sestry Eliška a Veronika Svobodovy. Při různých
(a můžeme směle říci i originálních) soutěžích, které vymyslely naše
organizátorky zábavy, a rovněž při plnění někdy i dost obtížných úkolů, bylo
dost legrace, radosti i „adrenalinu“.
Už z obrázků je také patrno, že účastníků bylo opravdu dost. Mimo 21 dětí přišel
početný doprovod rodinných příslušníků, kteří se vesměs bavili stejně dobře,
jako jejich ratolesti.
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Předávání klobouku v kole

Taky jsme si trochu zacvičili

„Slepé“ kreslení

Hlavní výhra z tomboly

Že bylo dětem k dispozici malé občerstvení, je samozřejmostí. V plánu bylo také
vyhlášení nejkrásnějšího kostýmu. Nakonec k němu nedošlo a to hned
z několika důvodů. Především bylo by to moc těžké hodnocení a za další,
pořadatelky (velmi rozumně) rozhodly, že není smyslem karnevalu, aby některé
dítě odcházelo s pocitem zklamání, nebo nespravedlivého postupu při vyhlášení
vítěze. Dětem proto vysvětlily, že všechny kostýmy jsou krásné a že není možno
říci, který z nich si zaslouží označení „nejkrásnější“. Děti měly tedy nakonec
radost všechny a byly stejně spokojené.
A co to všechno stálo? Vzhledem k efektu úplný pakatel. Celých 5 823. – Kč.
Za tuto, investici si zaslouží velké poděkování Obecní úřad Cep a jmenovitě
„strážný anděl“ všech akcí pro děti, paní místostarostka Jana Pajchlová.

12

Malování velikonočních vajíček
Dodnes se v České republice dodržují starobylé velikonoční tradice. Příprava na
Velikonoce začíná několik dní předem a je v různých krajích odlišná. Ve
vesnicích ještě mnohdy potkáte děti, které o Velikonocích obcházející ves a
svými řehtačkami nahrazují vyzvánění kostelních zvonů. Zvony totiž podle
tradice na Velikonoce odlétají do Říma. K tradičnímu veselí neodmyslitelně
patří pletení pomlázek. Muži a chlapci za pomoci vrbového proti pletou
pomlázky, kterými o Velikonočním pondělí šlehají ženy. To proto, aby prý
byly po celý rok zdravé. Ženy pak jako poděkování dávají za velikonoční koledu
malované kraslice. Dalším z velikonočních symbolů je beránek, který vždy
patřil mezi obřadní pokrmy. Proto je součástí velikonoční tabule pečivo ve tvaru
beránka. Mezi tradiční pokrmy patří, kromě beránka, velikonoční mazance
nebo jarní nádivka. Symbolem tohoto období je i zajíček, který s sebou přináší
příchod jara.
Zdobení velikonočních vajíček má u nás dlouholetou tradici a existuje celá řada
používaných technik, například se vajíčka zdobí pomocí vosku, barví se
přírodními, nebo umělými barvami, polepují se samolepkami atd. Je v tom velký
kus umění, citu pro krásu a zručnosti malířek.
V letošním roce přišla s nápadem uspořádat pro cepské děti malování
velikonočních vajíček paní Zdena Hadačová. Nápad byl přijat, a tak se
v sobotu 19. dubna v 15.00 hodin, sešlo 18 malých malířů s četným
doprovodem v sále „Cepské hospody. Účast je to opravdu slušná, pokud si
uvědomíme, že dětí do 15 let je v Cepu 26. Organizace akce se ujala
místostarostka obce, paní Jana Pajchlová, a mimo paní Zdeny Hadačové
pomáhaly ještě paní Pavla Svobodová a paní Míla Kocourková.
Děti se daly do malování se zájmem, některé byly velice kreativní a jejich
kraslice se líbily. Tam, kde to trochu vázlo, pomohly organizátorky, nebo
některý z přítomných rodičů a prarodičů.
Po malování vajíček došlo na ozdobení stromu stojícího na břehu rybníku
„Velký návesní“ před „Cepskou hospodou“. I to se podařilo a tak se nakonec
v 17:00 hodin naši malíři rozešli v dobré náladě domů a nesli si také svá,
vlastnoručně vyrobená malovaná velikonoční vajíčka.
A co to všechno, (barvy a jiný materiál, včetně malého občerstvení, které také
hojně dotovaly přítomné maminky svými vlastními výrobky) stálo? Pakatel.
Celých 1886. – Kč. Řekněte sami. Nestojí ten pěkný zážitek, který si děti budou
jistě dlouho pamatovat a také spokojenost přítomných dospělých za to?
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Paní Zdena Hadačová při instruktáži

Zaujetí na všech tvářích

Některá vajíčka byla opravdu „boží“

Zdobení stromu…

…a výsledek
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Mezinárodní den dětí v Cepu
V roce 2014 se v naší obci konala oslava tohoto svátku v sobotu 31. května.
Mezinárodní den dětí má svou historii, kterou se zde pokusíme krátce
připomenout. Mezinárodní demokratická federace žen, která je celosvětovou
organizací, vyhlásila v roce 1949 významný den, nazvaný „Den pro ochranu
dětí“. V této době bylo ještě v čerstvé paměti masové zabíjení žen a dětí
fašistickou soldateskou v české obci Lidice (1942) a ve francouzském
Ouradouru (1944). Právě proto, aby si lidstvo uvědomilo, že vše, co se stalo
v obou zmíněných obcích, se už nikdy nikde nesmí opakovat, byl „Den pro
ochranu dětí“ vyhlášen. Datum jeho konání bylo určeno na 1. červen. Tento
svátek dětí celého světa se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy od té doby
probíhaly každoročně. Postupně se ze „Dne pro ochranu dětí“ stal „Den dětí“,
nebo také jiným názvem „Mezinárodní den dětí“. Naše republika rovněž
převzala datum 1. června jako datum tohoto svátku. Konkrétní den, kdy se
oslava koná, je pak v každé obci určován podle existujících možností a
podmínek v termínu co nejbližším zmíněnému 1. červnu.
V naší obci byla rozeslána následující pozvánka:

A kdo letošní akci organizoval? Samozřejmě, zase řada maminek a babiček,
které mají děti rády a nejsou líné pro jejich radost něco vymyslet a obětovat
trochu svého času a pohodlí. Především je potřeba jmenovat opět paní
místostarostku Janu Pajchlovou, která mimo osobní účasti při organizaci akce
ještě vše zastřešila z titulu své funkce. Dobrých nápadů bylo zase dost,
především díky maminkám Zdeně Hadačové a Pavle Svobodové, které byly
duší všeho dění. Svým nemalým dílem přispěli také Jaroslava Chrtová, Vlasta
Dvořáková, Petra Dvořáková, Míla Kocourková, Gabriela Zemánková,
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Ladislav Zemánek, Veronika Svobodová a její přítelkyně, z tatínků pak
Jirka Márovec, který zajistil opět výrobník zmrzliny a technický servis.

Porada pořadatelů

Výrobník zmrzliny přišel vhod

Potěšitelné je, že ochotně pomohli také příslušníci nejmladší generace, kteří by
mohli ještě patřit mezi ty, pro které se akce konala. Byli to Eliška Svobodová,
Mirek Hadač, Michal Chrt a Matěj Bečka.
Každé z dětí dostalo hned na startu tři indicie, podle kterých mělo poznat, který
ze známých večerníčků charakterizují. Rozluštění této záhady pak sdělilo v cíli
„stezky překvapení“. K němu ale byla ještě cesta daleká a na ní čekalo na malé
soutěžící dalších jedenáct kontrolních bodů, a na každém z nich pak jeden další
úkol. Všude také dostali razítko svědčící o tom, že žádný z kontrolních bodů
nevynechali.
A o jaké úkoly se jednalo? Děti například musely překonat žebřík, v tajemných
kbelících nalézt pohmatu hledaný předmět, dokreslit započaté obrázky, se
zavázanýma očima dojít podle provazů natažených mezi stromy k určenému cíli,
vázat uzle, prolézt dlouhou rourou, florbalovou holí dovést míček mezi
kuželkami do cíle apod.
Z některých kontrolních stanovišť:
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Zábava vyvrcholila v pergole „Cepské hospody“ opékáním špekáčků. Po celou
dobu akce byl k dispozici všude dostatek pití i možnost posilnit se na další cestu.
Každé dítě obdrželo také pěkný dárkový balíček. Akce se zúčastnilo 25 dětí a
celkové náklady, které zaplatil Obecní úřad Cep, činily 7 583. - Kč.

Mikulášská besídka
Letos se konala v sobotu 6. prosince od 15.00 hodin v sále „Cepské hospody“.
Organizace této akce se opět ujaly paní Pavla Svobodová, slečna Eliška
Svobodová a paní Zdena Hadačová, pod vedením místostarostky obce, paní
Jany Pajchlové.

Zleva: Jana Pajchlová, Pavla Svobodová, Zdena Hadačová a Eliška
Svobodová
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Roli Mikuláše tentokrát přijala slečna Eliška Svobodová, andělem byla slečna
Šárka Škardová. Čerty (samozřejmě, jen pro tuto příležitost) pak byli Mirek
Hadač, Veronika Svobodová, Matěj Bečka a Adéla Márovcová. Je třeba říci,
že sice občas zabrblali, ale vcelku to byli čerti hodní. Proto také strach z nebesko
– pekelné návštěvy byl jen malý a slzičky se objevily jen u několika nejmenších
z 34 dětí, které se besídky zúčastnily v doprovodu rodičů, prarodičů, nebo jiných
členů rodiny.
Besídka měla následující program:
 Příchod sv. Mikuláše a jeho doprovodu
 Nadílka, při které každé dítě obdrželo dárkový balíček v hodnotě 250.-Kč.
 Malování zvonečků. Na zvonečky z tvrdého papíru a polystyrenu děti
namalovaly krásné obrázky a napsaly, respektive nadiktovaly těm, kteří je
doprovázeli, svá přání, adresovaná Ježíškovi. Zvonečky pak zavěsily na
vánoční stromek před kostelem sv. Jana Křtitele. Přáníčka byla různá,
např. oblečení, auto na dálkové ovládání, nůžky na stříhání pejska, a
protože tu nebyli žádní troškaři, objevila se taky žádost o „milión korun“.
 Dětská diskotéka (při které skvěle zastoupila diskžokeje stejně jako loni,
Eliška Svobodová) byla veselá a děti při ní přímo zářily radostí a
překypovaly energií.
 Následovala jakási forma tomboly, nazvaná „lovení dárků z pytle“.
Spočívala v náhodném výběru dárku z pytle, do kterého nikdo neviděl.
Bylo při tom dost legrace, radosti a smíchu.
 Volná zábava, která byla posledním bodem programu, ukončila besídku
v 18.00 hodin.

Nebesko - pekelná návštěva

Malý Vojta se přece jen trochu bál
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Malování zvonečků…

Taneček

..a jejich věšení na vánoční strom

Co jsem si to z pytle vylovil???

Mimo dárkových balíčků bylo pro děti i dospělé připraveno také občerstvení.
Konkrétně to byly párky a různé nápoje (limonády, džusy, minerálky a také
„Rychlé špunty“, pro dospělé navíc káva a horký punč). K tomu obětavé
maminky dodaly vánoční cukroví, a výborné zákusky od cukráře také přišly
vhod.
Závěrem je tedy možno konstatovat, že se akce opět podařila, účast byla hojná,
radost upřímná a spokojenost veliká. Vyzdvihnout je třeba obětavost a zásluhy
organizátorek, které odvedly (jako ostatně při všech akcích pro děti) kus
vynikající, nedocenitelné práce.
Dík patří rovněž Obecnímu úřadu v Cepu, který poskytl na úhradu nákladů akce
celkovou částku 10 793. - Kč. Z toho dárkové balíčky stály 6 750. – Kč,
občerstvení 2 550. – Kč a materiál k malování 1 493. – Kč. Vzhledem k zářícím
dětským očím a spokojenosti ostatních přítomných šlo o velmi dobrou investici.
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Takovouto krásnou pozvánku vytvořila čtrnáctiletá Veronika Svobodová

Kultura a zábava
Masopust
Masopustní veselí už tak nějak k naší obci patří a každoročně se také vydaří.
Potěšitelné je, že není pamětníka, aby v rámci průvodu masek, nebo při souvisící
zábavě, došlo k nějakým nepříjemným událostem, škodám, nebo dokonce
vážným neshodám. Jsou jistě účastníci méně, více i hodně veselí, ale nikdy
nebývá překročena určitá přijatelná míra „bujnosti“.
Pořádající organizací jak průvodu masek, tak také večerní (a vesměs až do rána
trvající) zábavy je Sportklub Cep. O vše, od pozvání spoluobčanů, přes průvod
masek a hudbu, až po tombolu, se starají paní Ivana Jezvíková a pan Pavel
Hadač. Vždycky vše „klaplo“, lidé byli spokojeni a dobře se pobavili. Proto
pořadatelé zasluhují uznání všech účastníků zábavy i s ní spojených taškařic.
V tomto roce obcházel průvod masek obec v sobotu 1. března a večer
následovala, jako každoročně, masopustní zábava v „Cepské hospodě“.
V letošním průvodu se objevily některé nové, u nás ještě neznámé masky,
svědčící o nápaditosti a originalitě myšlení svých „stvořitelů“. Letos nás
například navštívil dokonce sám „Svatý otec“ ve svém papamobilu, ztělesněný
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Mirkem Hadačem ml. Viděli jsme také celou plejádu zvířátek, pohádkových
bytostí, řemeslníků a nechyběl také silný doprovod lékařů a zdravotníků, protože
o zdraví jde vždycky na prvním místě. Všichni dospělí přítomní také věděli, že
„alkoholické nápoje podávané lékařem, neškodí v jakémkoliv množství“.

Průvod dorazil k Dvořákům čp. 99

Svatý otec právě mimo svůj papamobil

Ani muzice velké teplo nebylo
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Stavění máje a pálení čarodějnic
„Na rozloučení, mé potěšení, postavím pod okny máj! Aby věděli falešní lidi,
že jsem já chodíval k vám.“ Tuto píseň z Klatovska můžeme nalézt mezi těmi,
které na českém venkově sesbíral básník Karel Jaromír Erben.
Podle starého zvyku, chlapec májku postavil v noci z 30. dubna na 1. května
před vchodem domu, kde bydlela jeho dívka. Byla to pro ostatní hochy
informace, že dívka je už zadaná. Vesměs se jednalo o břízku ozdobenou
barevnými fábory. Máj skrývala ještě řadu dalších informací, například čím byla
mohutnější, tím zdatnějším se cítil její stavitel a pokud někdo nechtěl
respektovat jeho práva k děvčeti (májku poškodil, nebo odnesl), musel počítat
s tím, že se s dotyčným střetne při nelítostném měření sil.
Jinde měl tento zvyk význam jiný, a máje se stavěly všem dívkám po dosažení
věku 15 let. Bylo by ostudou, kdyby se ve vsi nenalezl nikdo, kdo by takovému
děvčeti máj postavil. Májka měla také usnadnit orientaci chlapcům z okolí, že v
určitém domě bydlí děvče, které se pomalu dostává do věku, kdy bude „na
vdávání“.
V současnosti už je tento zvyk zachováván jen sporadicky. Stavění máje
organizují dnes spíše obce a staví jednu, společnou máj. Také v tomto případě se
posuzuje její výška, a zdobení. Vrcholem ostudy pro celou obec je pak poražení
její máje mládeží z jiné vsi, která si tak chce přivlastnit vavříny převahy a své
rivaly tak dehonestovat.
V letošním roce byla v Cepu vztyčena opravdu majestátní máj, krásně ozdobená,
zabezpečená proti podříznutí s výškou úctyhodných 33 metrů a 70 centimetrů.

Pan starosta sleduje…

…Pavel Březina řídí….
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… Jirka Márovec provádí…

…a májka 33,7 m vysoká stojí

Ovšem noc, o které byla řeč, není známá pouze stavěním májek. Je to takzvaná
„filipojakubská noc“, plná magie a kouzel, protože všechny zlé a nečisté síly
v ní měly větší moc, než jindy. Daly se ale také nalézt různé zakopané,
uschované a před lidmi ukryté poklady. Aby se jejich hledač mohl ubránit zlým
silám, musel u sebe mít květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších
„kouzelných“ předmětů.
V této noci se také konal sabat čarodějnic. Byl to jakýsi jejich slet na některém
magickém místě (u Velkých Losin to byl například vrch zvaný Petrovy
kameny), kde se konala hostina, obcovalo s ďábly, čarodějnice se proměňovaly
ve vlky, psy a jiná zvířata a chlubily se, co od minulého sabatu natropily zlého.
Byla tu volena královna čarodějnic, která vládla hostině a tzv. „čarodějnickému
kolu“, tanci, který se tancoval pozpátku. Všechna jídla vypadala sice lákavě, ale
byla bez chuti a nezahnala hlad. Nechyběl tu také kotel plný žab a hadů a různé
nádoby s jedy. Před sabatem se čarodějnice natíraly kouzelnými mastmi, které
jim dávaly schopnost létat na koštěti z jasanového dřeva a vrbového, nebo
březového proutí.
Na ochranu před čarodějnicemi se na kopcích pálily veliké ohně. Tato tradice se
zrodila už před mnoha staletími v Německu. Postupem času se z těchto ohňů
stalo dnešní „pálení čarodějnic“.
Pro naše předky byla také důležitou věcí ochrana úrody, dobytka a chléva. Na
hnojiště se zapichovaly zelené větévky, před vrata domů a chlévů se rovnaly
narýpané drny (pod některé se dávalo vejce) a sypal písek. Lidé totiž věřili, že
do domu, nebo chléva čarodějnice vnikne teprve tehdy, až spočítá všechny
výhonky na drnech a zrnka písku. Protože to do rána nebyla schopna splnit, její
moc se svítáním pominula. Stavení se také kropilo svěcenou vodou, okolo dvora
se zapichovaly pruty a pichlavé trní, ale i vidle a košťata. Čarodějnice se
zaháněly také práskáním biči a střelbou z pušek.
Lidé v minulosti věřili, že se ďábel může mezi lidmi pohybovat a škodit pouze
skrze čarodějnice, nebo čaroděje (těch ale bylo mnohem méně), do kterých se
převtěluje. To vedlo k vyhledávání podezřelých osob a jejich „usvědčení“,
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následované upálením na hranici. Jen v Evropě se daly takovéto oběti,
především zásluhou svaté inkvizice, počítat na statisíce. Čarodějnice ale nebyly
jen zlé. O tom svědčí skutečnost, že v některých jazycích se slovo čarodějnice
překládá jako „moudrá žena“. Takové postavy se vyskytovaly i v literatuře a
dokonce i v hudbě (například čarodějnice Veruna v Blodkově opeře „V studni“).
Řada z nich měla blízko k přírodě, znala byliny, houby, kameny, minerály,
vodu, kovy, barvy a vůně, a jejich léčivé působení. Jejich zkušenosti
v budoucnosti ovlivnily i takové vědy, jako jsou například medicína a farmacie.
Starý zvyk „pálení čarodějnic, jehož kořeny jsme zde zmínili, se na našem
venkově udržuje dodnes. I v naší obci je to v posledním dubnovém dnu
pravidelná zábava především mládeže, pří které ale ani starší generace nikdy
nechybí. V Cepu byl den ukončen zábavou v „Cepské hospodě“, kde hrála
tentokrát kapela „Merytan“. Jak jsme se bavili a jak nám ohně hořely, zachytily
následující fotografie.

Zábava před „Cepskou hospodou“

Dobře připravená hranice…

…také dobře hořela
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Zmínka o stavění máje v Cepu byla také v „Jindřichohradeckém deníku“ č.
108/2014, jak ukazuje předchozí obrázek.

Den matek
K oslavě Dne matek se v tomto roce sešly ženy z naší obce v sobotu 10. května.
Kde? Samozřejmě v sále „Cepské hospody“, kde je přivítal starosta obce pan
ing. Jan Vobejda. Letos maminkám přišla zahrát skupina „PROT studio“
vedená panem Antonínem Talafousem. A měla zasloužený úspěch. Tentokrát
nešlo o hudbu, řídící se heslem „čím větší rámus, tím lepší muzika“, ale hrálo se
s citem, podle nálady a přání přítomných. Muzikanti spolu „ladili“ a dokázali
zahrát „od podlahy“, stejně jako taneční, nebo moderní skladby. Maminky si
také rády zazpívaly a proskočily se po parketu. Nebyla nouze ani o veselé
vyprávění a bezprostřední komunikaci mezi účinkujícími a obecenstvem.
Cepské maminky se tedy budou zcela jistě na tuto skupinu těšit i v příštím roce.
Jsme rádi, že se letos všechny dobře pobavily, což také dávaly spontánně
najevo. Mimo malého pohoštění dostala každá z nich od starosty obce krásnou
růži.
Co říci závěrem. Asi bychom měli všem maminkám, starším i mladým popřát,
abychom jim vděk za všechno, co pro své rodiny dělají, dávali znát po celý rok,
ne pouze onu druhou neděli v květnu, kdy mají svůj zasloužený svátek.
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Pan starosta vítá

Kouzelný trojhlas…

Legrace bylo dost…

Hraje „PROT studio“

…bere za srdce

…i pan starosta byl „vyzdoben“
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Cepské medobraní
V pátek 6. června se konalo u Zemánků v čp. 51 již třetí cepské medobraní. Své
přátele, sousedy a známé pozval místní včelař a odborník na slovo vzatý, pan
Vlastimil Zemánek. Všem přítomným nejprve vysvětlil o čem včelaření vlastně
je, a zcela jistě nebylo nikoho, kdo by si neodnesl mnoho nových poznatků
z tohoto zajímavého oboru. Dnešní včelař už není oním starým „brtníkem“,
který vytěžoval med lesních včel, ale člověkem, který celoročně věnuje svým
včelstvům svůj veškerý čas, důvtip a především obrovské pracovní úsilí.
Včelařství je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti. Předmětem tohoto oboru
je chov tzv. „včely medonosné“, a výstupními produkty med, vosk, propolis,
pyl, mateří kašička a včelí jed. Mimořádný význam má také opylování rostlin,
které včely zprostředkovávají. Bez něj bychom nebyli schopni pěstovat žádné
produkty rostlinného původu.
V roce 2011 evidoval Český svaz včelařů více, než 46 tisíc členů, což
představuje 98 % všech včelařů v ČR. Čeští včelaři chovají zhruba půl milionu
včelstev, což je asi 97% celkového počtu včelstev evidovaných na našem území.
Česká republika patří mezi státy s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na
celém světě.
Pan Vlastimil Zemánek je největším chovatelem včely medonosné v našem
regionu. Stará se o více, než 100 včelstev. Za svoji velice záslužnou a krásnou
práci si zasluhuje naše veškeré uznání a do budoucna přání dalších úspěchů
v tak zajímavém oboru, jakým včelařství beze sporu je.

Pan Zemánek při ochutnávce

Lidí se sešlo opravdu hodně
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Včelnice

Výklad na včelnici

Takový rámeček váží až 2,5 kg

Stáčení medu

Pan Zemánek zval na medobraní touto pěknou pozvánkou
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Sport
Nohejbalový „mistrák“ Cep – Černovice
Mistrovské utkání se hrálo na kurtech v Cepu dne 14. června. Zápas vyhrál tým
Cepu 4:2. Černovice jsou zdatným soupeřem, protože už 4x bylo toto mužstvo
vítězem okresního přeboru. Tím více vítězství potěšilo.

Cep nastoupil v sestavě (zleva): R. Hart, ???, J. Soukup ml., ???, ???, ???

Černovice v zelených dresech

Vítězný Cep
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Cepské oslavy 30. výročí založení nohejbalu v okrese
Jindřichův Hradec předčily očekávání
Článek s tímto titulem jsme si mohli přečíst v Jindřichohradeckém deníku
v úterý 15. července. V sobotu 12. července se totiž v Cepu, konaly oslavy 30.
výročí založení okresního přeboru v nohejbalu. Pořádající organizací byl
Sportklub Cep, který se před 30 léty stal kolébkou tohoto sportu.
Na konání cepského nohejbalového svátku upozornil 11. července
regionální Deník tímto článkem pana Jana Kroniky.
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Oslavy byly zahájeny v 10:00 hodin na hřišti Sportklubu Cep. Kurty až do 13:00
hodin pak patřily „starým pánům“, jak se říká bývalým hráčům tohoto krásného
sportu, kteří už překročili věk 50 let. Účast hráčů i příznivců předčila všechna
očekávání.
Turnaje v nohejbalu trojic se zúčastnila tato mužstva:
 Sportklub Cep v sestavě: Dvořák Jiří, Hadač Pavel, Vidiečan Josef,
Vidiečan Miroslav a Ziegler Miloslav (nejstarší hráč, ročník 1943).
 Spartak Hrdlořezy v sestavě: Trsek Josef, Trsek Miroslav a Zlamšídlo
Jiří.
 Sokol Suchdol n/L v sestavě: Dvořák Milan, Janda Jaroslav, Klíma Jan,
Mráček Pavel a Ruso Rudolf.
 Jiskra Třeboň v sestavě: Beneš Zdeněk, Kubica Karel, Svoboda Pavel a
Sýkora František.
Přestože hlavy těchto sportovců už vesměs zdobily šediny, všem přítomným
dokázali, že v jejich hrudích bijí mladá srdce. Turnaj proběhl v přátelské
atmosféře plné radosti a dobré nálady.
Konečné pořadí v turnaji:
1. Spartak Hrdlořezy
2. Jiskra Třeboň

3. Sokol Suchdol n/L
4. Sportklub Cep

Nástup hráčů při zahájení. Stojící třetí zprava Jan Kronika, historicky
první předseda jindřichohradeckého Okresního svazu nohejbalu
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Vítězné mužstvo turnaje „starých pánů“ Spartak Hrdlořezy. Jiří Zlamšídlo
(uprostřed) s bratry Josefem Trskem a Miroslavem Trskem

Závěrečný úsměv na tvářích zúčastněných hráčů svědčí o tom, že konkrétní
umístění v turnaji opravdu nebylo důležité, a vítězi byli nakonec všichni. Třetí
zleva Miloslav Ziegler (71 let), bývalý prvoligový fotbalista (Slavia Praha).
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V odpolední části programu hostil na svém hřišti Sportklub Cep nohejbalové
mužstvo extraligového Dynama České Budějovice, které sehrálo exhibiční
utkání s výběrem hráčů Jindřichohradecka. Dynamo nastoupilo v sestavě
Chalupa, Matějka a Ryneš. Výběr Jindřichohradecka střídavě reprezentovali
tito hráči: Bicek Jan, Kubica Jan, Kubica Ondřej, Paďourek Radim,
Řežábek Petr, Soukup Josef, Wipplinger Pavel a Zlamšídlo Jiří.
Sehrána byla dvě utkání nohejbalu dvojic a tři utkání nohejbalu trojic. Ve všech
podle očekávání zvítězilo českobudějovické Dynamo. Ve dvou utkáních trojic
ale měli vítězové s „výběrem“ opravdu „co dělat“. Ukázalo se, že týmy Petr
Řežábek, Pavel Wipplinger a Jiří Zlamšídlo, stejně jako Jan Bicek, Ondřej
Kubica a Radim Paďourek byli extraligovým hráčům Dynama opravdu
důstojnými soupeři.

Českobudějovické Dynamo v akci. Zleva: Ryneš, Chalupa, Matějka
Po hezkém sportovním dni zahájil v 16:30 v sále „Cepské hospody“ slavnostní
schůzi všech přítomných sportovců a příznivců nohejbalu Pavel Hadač,
předseda Sportklubu Cep. K přítomným pak promluvil první předseda
Okresního svazu nohejbalu Jindřichohradecka Jan Kronika, starosta obce Cep
ing. Jan Vobejda, starosta města Suchdol n/L (a aktivní nohejbalista) Mgr.
Pavel Mráček, Rostislav Hart, Ondřej Kubica a další přítomní. K dispozici
byl rovněž přehled výsledků okresního přeboru v nohejbalu za celých 30 let
trvání svazu.
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Schůze v neoficiální části pokračovala volnou zábavou s hudbou. Závěrem je
třeba poděkovat organizátorům akce, zvláště Janu Kronikovi, Pavlu Hadačovi,
Rostislavu Hartovi, Pavlu Wipplingerovi a dalším, kteří se zasloužili o skvělé
sportovní zážitky všech přítomných a důstojnou oslavu 30. jubilea založení
okresního přeboru tak krásného sportu, jakým nohejbal beze sporu je.

Naši nohejbalisté zvítězili v okresním přeboru
V rámci okresního přeboru v nohejbalu sehrál v roce 2014 tým „Cep A“ celkem
18 mistrovských utkání, z nichž 17 cepští nohejbalisté vyhráli a v jednom
remizovali. Jejich výkon jistě nepotřebuje dalšího komentáře. Přivezli domů
zasloužené „vavříny“ a obec je na „své“ sportovce oprávněně hrdá. Všichni jim
přejeme mnoho úspěchů v dalších ročnících okresního přeboru.

Pohár a diplom pro vítěze okresního přeboru

Cepští mistři okresu Jindřichův Hradec
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Obec oslavila 610. výročí své existence
Obec Cep oslavila v sobotu 23. srpna 610. výročí své existence. Stará vladycká
osada Cep, zmiňovaná již v roce 1404, byla stavěna v podobě jakési podkovy,
situované na místě ze severu obklopeném močály a rašeliništi, na východě lesy
s řekou Lužnicí, na jihu pak opět rozsáhlými a hustými lesy, táhnoucími se až
k Novohradským horám. Název Cep pochází pravděpodobně od slova „cíp“,
který připomínalo právě místo, kde osada vznikla. V současnosti má Cep 199
obyvatel. V minulosti zde ale žilo lidí mnohem více. Například v roce 1890,
bylo podle zápisu sčítacího komisaře napočítáno 506 lidí, nejvíce za celou
historii obce.
Zastupitelstvo obce připravilo pro občany Cepu i hosty oslavu tohoto 610.
výročí na 23. srpna. Její začátek byl plánován na 14.00 hodin. Na programu bylo
hned po uvítacím proslovu starosty vystoupení oblíbené taneční skupiny
„Trnky brnky“ z Rapšachu a to přímo na silnici před „Cepskou hospodou“.
Jedná se o skupinu zralých žen, které mají rády legraci a pobaví svým
nezaměnitelným humorem všude tam, kam přijedou. Potom od 16.00 hodin
měla v sále „Cepské hospody“ k tanci a poslechu hrát hudba „PROT studio“,
vedená panem Antonínem Talafousem. Pod pergolou bylo připraveno
grilování prasátka a pro děti za hospodou nafukovací hrad a vláček.
Zřejmě byl ale „smolný den“, protože od rána jako kdyby se všechno proti
oslavě spiklo. Už v 9.30 vypadl proud, a přestal fungovat také obecní vodovod.
Protože se jednalo o poruchu rozsáhlou, postihující asi 10 trafostanic, výpadek
trval až do 14.30 hodin. Nicméně se podařilo včas nasadit elektrocentrálu, takže
se mohlo grilovat a nahustil se i skákací hrad. Pak ale začalo sice slabě, ale
přesto nepříjemně pršet. Bez ohledu na to, předvedla „děvčata“ z Rapšachu svůj
program s elánem, a strhla všechny přítomné svým podáním „Labutího jezera“ a
dalších tanců, mezi nimiž nechyběl ani kankán. Také hudba v sále hrála
výborně, zvláště se líbil saxofonový trojhlas a některé moderní tance. Sál se
naplnil, tančilo a zpívalo se, lidé se bavili a vše se nakonec opravdu povedlo, i
když ve většině rodin byl tuto sobotu k obědu jen chleba s máslem. Tak ať nám
ta dobrá nálada vydrží dalších 600 let!
Říká se, že každý špás něco stojí. Celkové náklady této oslavy byly vyjádřeny
sumou 66 559. – Kč. Jejich skladba byla následující:
Tašky, samolepky a pozvánky (fa JAVA)
7 863. – Kč
Odznaky (fa ZANOKOV)
14 941. – Kč
Grilování, nápoje, občerstvení v „Cepské hospodě“
24 755. – Kč
Taneční show (skupina „Trnky-brnky“
4 000. – Kč
Hudba („PROT studio“)
7 000. – Kč
Skákací hrady (pronájem p. Němeček)
8 000. – Kč
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Mimo toho obec pořídila za 40 000. – Kč nový gril, který tu měl premiéru a
plně se osvědčil. Bude také za příslušný poplatek k dispozici skupinám trávícím
svou dovolenou, nebo pořádajícím rodinné oslavy na „Myslivně“, a obcí
využíván při podobných příležitostech, jako byla tato oslava.

Starosta ing. Jan Vobejda vítá

Skákací nafukovací hrad

Kankán

Sál byl plný

„Labutí jezero“

…a to je nový gril poprvé v akci
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Hraje „PROT studio“

Trojhlasý Silver Moon

Poslední leč
Cepští myslivci uspořádali letošní poslední leč v sále „Cepské hospody“
v sobotu 15. listopadu. K tanci a poslechu hrála hudební skupina „Krystal“.

Vyzdobený sál a skupina „Krystal“
Co je to „poslední leč“, ví dobře každý myslivec. Je to myslivecká zábava s
hostinou po skončení honu, zvl. posledního v sezóně. V cizích jazycích je
ekvivalentem pro "poslední leč" například „huntball“ (angličtina), „letzter
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Jagdtrieb“, nebo „Jägerschmaus“ (němčina), či „jeu e chasseurs“
(francouzština).
Samotné slovo leč, či léč je užíváno pro zařízení na chytání zvěře (past,
nástrahu), část honitby určené pro uzavření honu, nebo pro lest a úskok obecně.
Někteří myslivci dříve nazývali poslední leče také žertovně jako "závrky",
"zásedy", "záskoky" nebo "sedánky". Němečtí myslivci jim prý říkají
"knedlíkové leče", či "naháňky na knedlíky".
"Poslední leče" jsou ale veřejnosti spíše známy jako zvláštní taneční zábavy,
podobně jako posezení nebo myslivecké besedy mimo dobu lovů. Nicméně
každoročně se všichni lidé v obci, ať už jsou myslivci, nebo ne, na poslední leč
těší. Také letos se vše podařilo a zábava byla, jak má být.

Tančilo se dobře

Vystoupení skupiny orientálního
tance

Rybářské závody
Maxa cup
Jedná se o rybářské závody, které se letos konaly 14. června u rybníku „Velký
návesní“ na památku pana Jaroslava Hadače alias „Maxy“, dobrého
člověka, kamaráda, obecního zastupitele, rybáře tělem i duší a funkcionáře
Rybářského spolku Cep. Jaroslav Hadač nás a vše, co měl rád, opustil v roce
2013.
Pořadateli závodů byli členové Rybářského spolku Cep, pánové: Libor Leština,
Miroslav Vidiečan st., Pavel Hadač a Miroslav Bečka. Pomáhal Jirka Pilz.
Registrovalo se 30 soutěžících, z nichž 20 mělo úlovky a 10 nechytilo nic.
Celkem bylo uloveno 267 ryb. Největší rybu (kapr 5,5 kg, 66 cm), chytil pan
Jiří Dvořák, rodák z Cepu, dnes bydlící v Třeboni.
Želvu chytil pan Pavel Košina.
Nejmenší rybu (2 cm) pan Rataj.
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Vítězové:
1. Pan Václav Matějka – chytil 58 ryb, jejichž celková délka dosáhla 1055 cm.
Podle zvyklosti naplnil džbánek „Maxa Cupu“ dobrým mokem a dal zavdat
svým soupeřům.
2. Pan Klouček ml. z Branné – nachytal celkem 639 cm ryb
3. Dorostenec Láďa Neuman z Domanína – ulovil 428 cm ryb.
Když měl být vyhlášen vítěz závodů, rozezněl se zvon ve věži kostela sv. Jana
Křtitele. Pan Libor Leština to komentoval slovy: „Nyní slyšíte, že v Cepu se
poledne poctivě zvoní. Takhle nebijou hodiny ani v Praze. Počkáme, až bude
zase ticho, abychom dobře slyšeli“.

Den byl pěkný, závodilo celkem 30 účastníků

Vyhlášení vítězů (zleva: P. Hadač, 3. místo: „dorostenec“ Láďa Neuman
M. Vidiečan st., M. Bečka, L. Leština)
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2. místo: p. Klouček ml.

1. místo: p. Václav Matějka

Open ryba 2014
Dne 6. září se v Cepu paralelně konaly hned tři důležité akce. Vedle
mistrovského zápolení nohejbalistů na cepských kurtech, se konala ještě soutěž
požárních družstev „O pohár starosty“ a už v 7:00 hodin ráno byly zahájeny
tradiční rybářské závody, nazvané „Open ryba 2014“. Letos se v Cepu konal
již 17. ročník.
Pořádající organizací byl, jako vždy, Rybářský spolek Cep. Přihlášeno bylo
celkem 27 soutěžících.
Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích a to: I: 0 – 14 let
II: 14 let a 1 den – 100 let
Rybolov trval do 11:00 hodin a po následném vyhodnocení výsledků byli
v 11:30 vyhlášeni vítězové.
 Uloveno bylo celkem 229 ryb.
 V I. kategorii nachytal Ondra Burda celkem 6,30 m ryb a stal se
absolutním vítězem.
 V II. kategorii ulovil pan Jan Klouček ml. 6,14 m ryb.
 Největší rybu, kapra délky 65 cm shodně chytili pánové Kamiš a Land.
 Nejmenší úlovek, ryba dlouhá pouhých 6 cm zabrala na udici panu Janu
Kloučkovi st.
Mezi soutěžícími panovala výborná nálada a o legraci nebyla nouze.
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Vítěz II. kategorie p. Klouček ml.

Pánové Kamiš a Land

Požární sport
Soutěž požárních družstev „O pohár starosty obce“
Jak již bylo zmíněno, 6. září to v Cepu opravdu „žilo“. Proběhly rybářské
závody „Open ryba 2014“ a mistrovská utkání cepských nohejbalistů na
domácích kurtech a v Suchdolu nad Lužnicí. Hlavní akcí dne, která byla
zahájena v 13:00 hodin, byl ale

5. ročník hasičské soutěže „O pohár starosty obce“

Také pozvánka se opravdu podařila
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V prvním kole soutěžila všechna přihlášená družstva v požárním útoku. Pět
nejlepších pak postoupilo do finále soutěže „O pohár starosty obce“. Zúčastnilo
se celkem 14 družstev, z toho 7 mužských, 4 ženská a 3 smíšená.
Při velmi zdařilé akci bylo dosaženo v 1. kole následujících výsledků:
Družstva mužů a smíšená
Družstvo SDH
Stráž n/ Než. – muži
Mirochov – muži
Stráž n/ Než. – smíšené
Cep – muži
Žíteč – smíšené
Majdalena – muži
Žíteč - muži
Rapšach – muži
Majdalena – smíšené
Hrdlořezy – muži

Čas
00:48:12
00:49:00
00:49:30
00:55:91
00:56:78
00:57:50
00:59:01
01:03:50
01:04:20
01:28:12

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Čas
01:05:56
01:07:80
01:14:90
01:21:40

Pořadí
1
2
3
4

Družstva žen
Družstvo SDH
Žíteč
Majdalena
Rapšach
Kojákovice

Ve finále soutěžilo „O pohár starosty obce“ 5 družstev, která dosáhla
nejlepších časů v kole prvním. Pořadí bylo následující:
Družstvo SDH
Stráž n/ Než. – muži
Cep – muži
Stráž n/ Než. – smíšené
Žíteč – smíšené
Mirochov – muži

Čas
00:46:80
00:54:03
00:56:03
00:59:90
01:10:00

Pořadí
1
2
3
4
5

Soutěž byla dotována velmi pěknými cenami, které při vyhlášení výsledků
předali starosta obce ing. Jan Vobejda a starosta SDH Jan Jezvík. Po
ukončení následovala zábava s hudbou pod širým nebem. Podle vyjádření
přítomných hasičů se akce velice líbila, všichni byli spokojeni a těší se na další,
tentokrát už šestý ročník.
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Účast byla opět hojná

Nástup družstev

Starosta obce vítá přítomné

„Cep A“ na startu

Ceny pro soutěžící družstva

Cíl byl právě zasažen
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Starosta obce ing. Jan Vobejda s vnukem Tadeáškem a družstvo Cepu,
které ve finále obsadilo 2. místo (chybí Fr. Jezvík jr., vzadu „vykukuje“
starosta SDH Cep Jan Jezvík).
Takto tedy v Cepu skončila sobota 6. září, která přinesla velikou porci zábavy i
dobré nálady všem přítomným soutěžícím i divákům.

Soutěž hasičů v Suchdolu n/Luž. 14. 6. 2014
U příležitosti 130. Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Suchdolu
nad Lužnicí uspořádal jubilující sbor 14. června soutěž požárních družstev.
Počasí přálo, byl hezký den.
Soutěž dětí a dorostu proběhla od 10:00 do 12:00 hodin. Družstva dospělých
zahájila svůj boj o vítězství v 13:00 hodin.
Zúčastnili se také hasiči z Cepu v sestavě: Pavel Březina ml., Pavel Březina st.
Petr Březina, Josef Vidiečan, Miroslav Vidiečan, Stanislav Panský,
František Jezvík ml. a Pavel Hofbauer.
Přivezli si pěkné 5. místo z celkem 27 zúčastněných družstev žen i mužů.
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Pečlivá příprava techniky je základní podmínkou úspěchu v požárním
útoku

Investiční akce
Myslivna se připravila na novou sezónu
Rekreační objekt „Myslivna“ se těší stále větší oblibě a v sezóně zde bývá plno.
Není divu. Krásné lesy, čistý vzduch, jihočeské rybníky a mnoho historických i
přírodních zajímavostí, to prostě „táhne“. Proto je také objektu věnována
všechna péče a obec investuje do oprav a rekonstrukcí s cílem vytvořit pro
návštěvníky co nejlepší prostředí a podmínky zaslouženého odpočinku.

V. Pašek a J. Benda při práci na oplocení objektu „Myslivna“
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Nové vchodové dveře

Kuchyně v přízemí

Opravené schody

Nové koupelny

Jeden z pokojů s novou podlahou

Společenská místnost

Jak je z předchozích snímků patrno, hlavní pozornost byla před letošní sezónou
věnována interiéru. Především nové koupelny a WC v přízemí a prvním
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poschodí opravdu pozvedly kulturu bydlení nejméně o dvě hvězdičky. Byly
opraveny podlahy a pokryty novým linem. Opraveny a doplněny byly také obě
kuchyně, opatřeny nové garnyže, záclony a závěsy do oken, ošetřeny a natřeny
staré (ale stále krásné) dubové schody, pořízeny nové vchodové dveře,
zrestaurována společenská místnost, provedeny potřebné nátěry a malby,
zednické práce, instalace, opravy střech, oplocení, oprava brány objektu a
mnoho dalších menších úprav.
Na zmíněných pracích se podílelo mimo zaměstnanců a dobrovolníků z řad
občanů obce, deset různých dodavatelských a montážních firem.
Byly to:
 FAMAX Klikov – dodávky stavebního materiálu
 J. Čermák a syn Jílovice – vodoinstalace
 ELEKTRO Mikeš Třeboň – elektroinstalace
 TECHMAT, a. s. České Budějovice – dodávky obkladů, dlažeb a
vybavení koupelen a WC
 V. Dvořák Cep – zednické práce
 P. Potměšil Třeboň – podlahářství
 OBB stavební materiál spol. s r. o. Ostrava – dodávka materiálu pro
opravu střech
 P. Zemánek Suchdol n/Luž. – tesařské práce
 JIPAMA, s. r. o. Hrachoviště – oprava dešťové kanalizace, brány a
zabetonování sloupů oplocení
 P. Kohoutek Suchdol n/Luž. – dodávka a instalace vstupních dveří
Šlo ovšem spíše o drobnější zakázky, za které celkově tyto firmy Obecnímu
úřadu Cep fakturovaly 360 374,30 Kč.
Oplocení objektu (montáž pletiva) provedli zaměstnanci OÚ Jan Benda a
Václav Pašek, nátěry a malby pan Jiří Vejvar, vnitřní úpravy pan Josef
Soukup (který je také pověřen správou objektu „Myslivna“), a generální úklid
celého objektu provedly paní Jana Pajchlová, Anna Vejvarová a Miloslava
Kocourková.
K jedné nutné opravě bylo třeba přikročit ještě po sezóně. Zřejmě nějaké vozidlo
najelo na vstupní průlez septiku a následně došlo k jeho porušení. Proto musel
být vyčerpán, odkryt a prasklá plastová vložka svařena. Protože se oprava
prováděla až v závěru roku, budou faktury za ni vystaveny až v roce 2015.

Rekonstrukce skládky bioodpadu
Obecní skládka biodopadu byla již několik let v neuspokojivém stavu. Plocha
byla zpevněna dřevěnými pražci, které už byly napadeny hnilobou, místy se
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rozpadaly a tvořily silně nerovný povrch, na kterém bylo pojíždění vozidel
velmi složité. Navíc kejda ze skládky podmáčela okolní pozemky.
Z těchto důvodů rozhodlo OZ o provedení úprav a zpevnění skládkové plochy
betonovými panely. Současně byly také vybudovány příkopy, odvádějící tekuté
produkty tlení do jímky.
Betonové panely dodala firma Leština CZ s. r. o. z Veselí nad Lužnicí a zemní
práce provedla ve velmi dobré kvalitě firma JIPAMA z Hrachovišť.
Za tyto práce zaplatil OÚ Cep celkem 373 225, 71 Kč.

Dnes připomíná skládka bioodpadu kus letištní „pojížděčky“

Opravy místních komunikací
Stav některých komunikací v naší obci už vyžadoval opravu. Zastupitelstvo
obce se touto situací zabývalo a rozhodlo, že bude provedena generální oprava
všech místních komunikací. Příslušná veřejná zakázka dostala pořadové číslo
1089/48, a byla zveřejněna na webu obce 22. července 2014 s výzvou k podání
nabídky.
Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy:
 STRABAG, a. s.
 EUROVIA CS, a. s.
 SWIETELSKY stavební, s. r. o.
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Už 6. srpna 2014 se od 16.00 hodin uskutečnila v Cepu schůzka těchto tří
přihlášených potenciálních dodavatelů se zadavatelem veřejné zakázky.
Za zadavatele, tedy obec Cep, byli přítomni:
 ing. Jan Vobejda – starosta obce
 Pavel Březina – zastupitel
 Jan Jezvík – zastupitel
Na místě byla dohodnuta lhůta pro podání nabídek, která končila 21. srpna ve
14:00 hodin. Hodnotícím kriteriem byla nejnižší nabídková cena.
V termínu byly podány následující nabídky (ceny včetně DPH):
STRABAG a.s.
– 3 678 928,05 Kč
záruční doba 60 měsíců
EUROVIA CS a.s.
– 3 759 578,11 Kč
záruční doba 36 měsíců
SWIETELSKY stavební s.r.o. – 3 944 534,67 Kč
záruční doba 36 měsíců
Výběrové řízení proběhlo 27. srpna 2014 za přítomnosti všech členů
zastupitelstva (ing. Jan Vobejda, Jana Pajchlová, Pavel Březina, Jan Jezvík, ing.
Josef Škvorák, František Jezvík ml., Václav Zeman ml.)
Zvítězila nabídka firmy STRABAG, a. s.
Na základě žádosti OÚ Cep o souhlas s provedením stavby, vydal Městský úřad
Třeboň – odbor dopravy pozitivní rozhodnutí, nazvané „Stavební úpravy
místních komunikací v obci Cep„. To bylo OÚ doručeno 1. října 2014. Vlastní
práce pak proběhly v období od 13. listopadu do 10. prosince 2014 a byla za ně
fakturována částka 3 678 928,04 Kč.

Práce finišeru
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Válcování a doprava materiálu

Hospodaření obce v roce 2014
Rozpočet obce na rok 2014 byl po úpravách schválen jako schodkový. Jak plyne
z uvedeného přehledu, šlo o plánovaný schodek ve výši 3 704 192. - Kč.
Rozpočtový plán:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Plánované hospodaření se schodkem

4 582 278. - Kč
8 286 470. - Kč
3 704 192. - Kč

Na účtech u KB v Třeboni a na spořicím účtu u ČNB měla obec k 31. prosinci
2013 uloženu celkovou částku 7 139 748,74 Kč, což rozpočtový schodek bez
jakýchkoliv potíží plně krylo.
Skutečnost:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Skutečné hospodaření se schodkem

4 767 615,63 Kč
7 734 852,01 Kč
2 967 236,38 Kč

Vzhledem k tomu, že skutečné rozpočtové příjmy byly o 185 337,63 Kč vyšší,
než plánované a na rozpočtových výdajích se díky dobrému hospodaření
s obecními prostředky podařilo uspořit další významnou sumu 551 617,99 Kč,
byl konečný výsledek hospodaření obce o 736 955,62 Kč příznivější, než
plánovaný.
Lze tedy konstatovat, že i v roce 2014 hospodařila obec 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. 2014 uloženy částky v souhrnné sumě 4 241 147,09 Kč.
Obec meziročně snížila sumu prostředků na účtech jen o 2 918 599,70 Kč.
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Některé další obecní výdaje
Málokdo z nás si uvědomuje, že fungování obce stojí poměrně dost peněz.
Většinou považujeme to, že svítí veřejné osvětlení, teče voda z vodovodu,
vyváží se odpad, obec se uklízí atd., za samozřejmost a většinou nás ani
nenapadne, že do těchto „samozřejmostí“ musí být investovány značné
prostředky. Proto uveďme jen několik málo příkladů.
V roce 2014 bylo zaplaceno:
Za skládkování a svoz odpadů
89 138. -Kč
Za materiál a práce kultivující vzhled obce
37 018. -Kč
Za úpravy a údržbu vodárny
109 830. -Kč
Za nezbytné práce na sběrném dvoře (vrata, oplocení)
73 526. -Kč
Za zabezpečovací systém obce (kostel, hasičská zbrojnice) 32 556. -Kč
Za nutné opravy kanalizace
77 623. -Kč
Za opravy na hřišti
23 296. -Kč
Za nové knihy pro obecní knihovnu
8 175. -Kč
Příspěvek na obědy pro občany obce, kteří je odebírají
4 515. -Kč
Příspěvky na konání různých akcí pro děti i dospělé
115 256. -Kč
Jen za těchto několik vybraných položek to dělá bezmála 600 000. -Kč. A není
to zdaleka vše. Jsou tu dále pravidelné rozbory vod (pitná i odpadní), provoz
čističky OV, opravy osvětlení, platby za spotřebované energie, dotace spolkům,
platby zaměstnancům obce, údržba a provoz technických prostředků, péče o
nemovitý obecní majetek, fungování obecního úřadu atd. atd.
Znamená to, že každý občan, který v Cepu žije, dostane ročně touto formou z
obecních prostředků nezanedbatelnou částku. A proto by neměl nikomu z nás
chybět pocit, že je „Cepák“, patří sem a je zde rád.

Společenská kronika
Životní jubilea v roce 2014
Rovněž v roce 2014 Obecní úřad Cep poblahopřál občanům, kteří oslavili
životní jubilea (jubileem rozumíme tzv. „kulatiny“, tj. 60 a 70 let a
„polokulatiny“, tedy 65 a 75 let), nebo už překročili věk 75 let. Každého
jubilanta po předchozí domluvě navštívili dva pověření zastupitelé, srdečně
popřáli k významnému datu a předali květiny a malý dárek. Na každou
takovouto gratulaci pamatoval obecní rozpočet částkou cca 400. – Kč.
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V tomto roce oslavili:
šedesáté narozeniny:
Pan Pavel Dvořák
Pan Karel Jirava
Pan František Klíma
Paní Anna Vejvarová
šedesátépáté narozeniny:
Pan Jan Jezvík
Pan Josef Roubík
Pan Pavel Šváb
sedmdesáté narozeniny:
Paní Miloslava Kocourková
Paní Naděžda Macounová
sedmdesátépáté narozeniny:
Paní Marie Jezvíková
sedmdesátéšesté narozeniny:
Paní Milena Dvořáková
sedmdesátésedmé narozeniny:
Paní Růžena Bečková
Paní Zdeňka Hadačová
Paní Marcela Melenová
sedmdesátéosmé narozeniny:
Pan Jiří Macoun
sedmdesátédeváté narozeniny:
Pan František Hadač
Paní Marie Paďourková
osmdesátédruhé narozeniny:
Paní Ludmila Hadačová
osmdesátéšesté narozeniny:
Paní Marie Klímová
osmdesátésedmé narozeniny:
Paní Marie Komárková

č. p. 1
č. p. 23
č. p. 56
č. p. 39
č. p. 28
č. p. 14
č. p. 7
č. p. 97
č. p. 43
č. p. 41
č. p. 17
č. p. 65
č. p. 30
č. p. 71
č. p. 43
č. p. 30
č. p. 38
č. p. 79
č. p. 91
č. p. 24

Všem přejeme hodně pevného zdraví, osobního
štěstí, spokojenosti a ještě mnoho krásných let,
prožitých mezi námi v naší obci!
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Noví občánci Cepu

Letos jsme mezi sebou přivítali dvě
malé princezny
Viktorku Vrchotovou, narozenou 8. listopadu 2014 mamince Petře
Sukové a tatínkovi Tomáši Vrchotovi
A
Kristýnku Komárkovou, která spatřila světlo světa 19. listopadu 2014.
Šťastnými rodiči jsou Lucie a Václav Komárkovi z čp. 72.

Oběma holčičkám přejeme dlouhá a spokojená léta mezi námi,
jejich rodičům mnoho rodinného štěstí a radosti z nových
ratolestí.
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V roce 2014 nás navždy opustili
Pan František Pajchl (čp. 3) odešel po dlouhé a těžké
nemoci dne 15. září 2014
Pan František Vrchota (čp. 23) nás opustil 29. září 2014
rovněž po nerovném boji se zákeřnou chorobou
Skláníme se před jejich památkou, děkujeme za vše,
co pro nás vykonali a budeme v dobrém vzpomínat.
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Svatby
Letošní rok byl na svatby podobně bohatý, jako přesně před sto léty rok 1914.
To byla ale jiná situace a my se k ní vrátíme v kapitole „Ze starých letopisů“.
Letos zvolily společnou životní cestu čtyři následující dvojice:

Paní Dana Suková a pan Jan Jezvík, oba z Cepu
Uzavřeli své manželství dne 12. dubna na Městském úřadě v Třeboni. Ženich i
nevěsta jsou už seniory, kteří se rozhodli prožít zbytek svého života společně.
Sídlí v Cepu v domě čp. 28.

Slečna Lucie Vyhňáková z Klatov a pan Jakub Komárek z
Cepu
Před svatbou stála před domem čp. 72, kde ženich s rodiči žije, krásně ozdobená
„brána“. Svatba se konala 14. června na Městském úřadě v Třeboni.
Novomanželé Komárkovi budou zatím bydlet v Cepu u rodičů ženicha.
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Brána před domem čp. 72

Slečna Pavlína Okrouhlá z Ondřejova a pan Petr Dvořák z
Cepu
Také zde, před domem čp. 1, kde ženich s rodiči bydlil, postavila cepská chasa
už 26. července „bránu“. Loučení se svobodou pak proběhlo podle všech
zvyklostí. Svatba se konala 9. srpna v 11:00 hodin v kostele sv. Jiří v Božejově.
Po svatebním obřadu následoval pan Petr Dvořák svou paní do obce Ondřejov
(okres Pelhřimov), kde budou oba bydlet společně s rodiči nevěsty do doby, než
dokončí stavbu svého nového rodinného domku.
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Slečna Lenka Bojanovská z Dešné a pan Jaroslav Hofbauer z
Cepu
Uzavřeli sňatek 22. srpna v 10:30 hodin na Městském úřadě v Třeboni, jak je
možno přečíst i na přiloženém svatebním oznámení. Svatební hostina se konala
na „Myslivně“ v Cepu.

Drobné zprávy
 V sobotu 6. září se v Cepu konalo hned několik velmi pěkných akcí
souběžně. Program pro místní občany i hosty byl připraven na celý den.
Souběžně s rybářskými závody „Open ryba“ a soutěží požárních družstev
„O pohár starosty“ probíhaly na cepských kurtech dva mistrovské
zápasy Okresního přeboru v nohejbalu. „Cep B“ sehrál dopoledne
první utkání s týmem „Plzeňka Jindřichův Hradec“, a v druhém zápase,
který se hrál odpoledne, byl jeho soupeřem tým „Nohejbal Horní Pěna“.
Oba zápasy sice cepští nohejbalisté prohráli, ale utkání byla vedena
korektně a chlapci se opravdu snažili. Naopak „Cep A“, který sehrál
mistrovské utkání v Suchdolu nad Lužnicí s týmem místního
„Sokola“, své body domů přivezl.
 Výlov soukromého rybníku u Dvořáků (č. 1) se konal 22. prosince.
Manželé Pavel a Vlasta Dvořákovi pozvali k této příležitosti své přátele,
sousedy a známé. Sešlo se dost lidí, byla legrace, proto vládla dobrá
nálada a to i přesto, že byla docela zima, foukal nepříjemný vítr a počasí
připomínalo víc studený, a mokrý duben. Paní Vlasta pro přítomné
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připravila výborný guláš a ryby v různé úpravě, vesměs opravdové
lahůdky. Horkého grogu, kávy, čaje, ale i něčeho ostřejšího, bylo, co
hrdlo ráčilo. Na cestu domů dostali návštěvníci také vánoční rybu.
 Vánoční ryby se letos, tak jako každoročně, vydávaly před obchodem.
V tomto roce to bylo v úterý 23. 12. mezi 09:00 a 10:00 hodinou. Výdej
měl na starost pan Pavel Březina st. a evidenci starosta obce ing. Jan
Vobejda.
 V Cepu je nás stále méně. Z obce se v roce 2014 odešli:
o Petr Dvořák (čp. 1) – po sňatku následoval svou manželku
o Denisa Vobejdová (čp. 31) – následovala svého partnera
o Jana Jandová (čp. 86) – odstěhovala se
o Šárka a František Lantovi (čp. 98) – odstěhovali se
 Zaměstnanci obce v roce 2014 byli pan Jan Benda (čp. 66) a Václav
Pašek (čp. 10). Prováděli úklid veřejných prostranství, údržbu obecní
zeleně a různé jiné práce podle dispozic starosty obce.
 „Cepská hospoda“ měla v zimním období otevřeno ve středu a v neděli
od 17:00 do 22:00 hodin, v pátek a v sobotu od 17:00 do 23:00 hodin. Od
května do konce září bylo otevřeno každý den, v pátek a v sobotu od
12:00 do 23:00 hodin, v ostatních dnech od 15:00 do 22:00 hodin. Mimo
otevírací dobu byla hospoda v provozu v případě, že se v obci konaly
sportovní akce, schůze spolků a akce pro děti, nebo dospělé. Bezděky vás
napadne slogan, který naši hospodu vystihuje: „Naše služby jsou tak
dokonalé, že jakákoliv snaha o jejich zlepšení by byla krokem zpět“.
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Počasí v roce 2014
Grafy zobrazují nejvyšší a nejnižší denní teploty v průběhu toho kterého
měsíce, šedými čarami jsou znázorněny dlouhodobé průměry nočních a
denních teplot pro daný den.
Měsíc leden byl teplotně nadprůměrný, srážkově ale pod průměrem. Noční
teploty se v první dekádě pohybovaly mezi +1°C a – 4°C, denní teploty pak byly
v rozmezí 0°C až +12°C. V prvních dvou dnech se objevily mlhy, 4. a 5. ledna
pršelo. Rovněž druhá dekáda byla nezvykle teplá, noční teploty kolísaly od
+1°C do – 5°C, denní od +1°C do +9°C. Třetí dekáda přinesla ochlazení, takže
v noci teploměr ukazoval hodnoty mezi – 2°C a – 13°C, denní teploty kolísaly
od – 8°C do + 2°C. V lednu se srážky objevily v devatenácti dnech, byly
dešťové, nebo smíšené a slabé. Naopak slunce jsme viděli v deseti dnech a ranní
mlhy trápily hlavně řidiče po tři dny. Nejchladnějším dnem byl 26. leden (v noci
– 13°C, ve dne – 8°C), nejteplejším shodně 7. a 8. leden (v noci +4°C, ve dne
+10°C). V závěru měsíce vál nepříjemný vítr.

Graf teploty v lednu 2014
Také měsíc únor byl nezvykle teplý. Denní teplota se v něm nikdy nedostala
pod bod mrazu. Držela se mezi 0°C až +12°C, noční se pohybovala v rozmezí
+5°C, až – 6°C. Nejteplejším dnem byl 25. únor (průměrná teplota +7,5°C),
nejchladněji bylo 2. února (průměrná teplota 0°C). Slunce jsme viděli v patnácti
dnech, dešťové, nebo smíšené srážky spadly v devíti dnech. Tři dny byly zcela
zatažené bez deště a mlh, jeden, také zatažený, mlhy přinesl. Měsíc byl teplotně
nadprůměrný, srážkově podprůměrný.
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Graf teploty v únoru 2014
Měsíc březen byl nejteplejší za posledních více než 50 let. Podle údajů ČHMÚ
se teplota od dlouhodobého průměru (2,7°C) odchýlila o 3,9°C. V březnu 2014
byla v Praze - Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 9,4 °C, což
znamená, že odchylka od normálu (1961-1990) byla +4,3 °C a odchylka od
dlouhodobého průměru (1775-2011) dosáhla dokonce +5,2 °C. Denní teploty
byly v rozmezí +6 až +23°C, noční – 3°C až +23°C. Nejteplejším dnem byl
jedenadvacátý březen (průměrná teplota ve dne +8°C až +23°C, v noci +4°C až
+8°C), nejchladnějším pak sedmý březen (ve dne +7°C až +11°C, v noci – 3°C
až +1°C). Slunce se objevilo ve 24 dnech, z nichž sedm mělo oblohu zcela
jasnou, jedenáct dnů přineslo velmi slabé dešťové srážky, nebo mrholení.
V březnu celkově spadlo pouze 14 mm srážek. Nejvíce dne 15. března a to jen
4,7mm. Měsíc srážkově průměru nedosáhl.

Graf teploty v březnu 2014
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Duben pokračoval v řadě teplotně vysoce nadprůměrných a na srážky chudých
měsíců. Skončil s teplotní odchylkou +2,9°C. Bylo v něm zaznamenáno
jedenáct dnů, kdy byly bouřky. Srážky různé intenzity, se objevily ve 23 dnech
(!). A protože „aprílové“ počasí ani letos nechybělo, objevily se 14. dubna
nečekaně srážky v podobě sněhových krupek. Přesto zcela zataženo bylo pouze
ve čtyřech dnech. První dekáda měsíce byla prvních šest dnů beze srážek, pak
začaly přeháňky a 8. dubna přišla první jarní bouřka. Tato dekáda byla také
nejteplejší. Noční teploty se pohybovaly mezi +2°C a +11°C, denní mezi +10°C
a + 22°C. Nejteplejšími dny byly 3. a 4. duben, kdy bylo ve dne naměřeno
+18°C až +22°C. Druhá dekáda byla naopak nejchladnější, když noční teploty
byly v rozmezí – 4°C až +8°C a denní dosahovaly nejčastěji +5°C až +10°C (19.
a 20. dubna pak po rychlém oteplení až +20°C). Poslední dekáda byla
nejbouřlivější. Pouze 29. dubna nebyla nikde žádná bouřka. Denní teploty se
pohybovaly mezi +15°C a +22°C, noční mezi +5°C až +12°C.

Graf teploty v dubnu 2014
Květen byl měsícem teplotně podprůměrným a srážkově mírně nadprůměrným,
bohatším na srážky, než duben, čímž se trochu dorovnal deficit z tohoto měsíce.
První dekáda začala převážně oblačnou oblohou s místními přeháňkami a na
východě občasným vytrvalejším deštěm. Denní teplota se pohybovala převážně
okolo +20°C, noční v intervalu +4°C až +10°C. Druhá dekáda od svého počátku
byla deštivá a chladná. V Cepu pršelo jen poměrně slabě, více jen v noci na 12.
května, kdy spadlo 16 mm vody. Do neděle 18. května pak v Cepu napršelo 45
mm srážek a pršelo ještě skoro celý den. Denní teploty vesměs v rozmezí +9°C
až +18°C, noční teploty +3°C až +9°C. ke konci dekády přišlo oteplení, a třetí
dekáda začala dvěma nejteplejšími dny, kdy denní teplota dosáhla +28°C až
+30°C. Vál jihozápadní vítr o rychlosti 5 až 9 m/s, v nárazech místy až 15 m/s.
Déšť s přívaly a hojnými srážkami byl jen na východě republiky. Na Lysé Hoře
v Beskydech do rána 16. 5. spadlo 150 mm vody. Na řece Olši a jejích přítocích
byly potíže nejhorší, vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Vzdutá hladina
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byla také na Ostravici, Bečvě a menších tocích, které odvádějí vodu z Beskyd.
Vítr dosahoval rychlosti až 100km/hod. Potíže v dopravě (spadlé stromy, trakční
vedení atd.) byly v okolí Brna. 23. května v Cepu k večeru vydatně pršelo. Silné
deště byly ve Strakonicích, v Praze spadly kroupy o průměru 10 – 15 mm. Měsíc
končil „mokře“ (za posledních 8 dní napršelo v Cepu 39 mm vody) s teplotou ve
dne do +18°C až +20°C a v noci mezi +4°C a +8°C. Na třetím povodňovém
stupni byla dolní Klabava v Nové Huti na Rokycansku. Praha připravovala
vyklizení náplavek a stavbu protipovodňových stěn. Voda hrozila nejvíce na
Labi za soutokem s Vltavou a na Berounce.

Graf teploty v květnu 2014
V červnu srážky představovaly jen 52% měsíčního průměru. Jako celek červen
vyšel jako měsíc teplotně nadprůměrný a srážkově výrazně podprůměrný.
Nejteplejší byla první dekáda, kdy teplota v noci nesestoupila pod +7°C.
Nejteplejší bylo období od 7. do 11. června, kdy denní teploty dosáhly hodnot
+28°C až +32°C. Druhá dekáda s denní teplotou od +18°C do +24°C již byla
mnohem chladnější a třetí nejchladnější, když rtuť teploměru jenom ve čtyřech
dnech překonala +20°C. Ve dnech s vysokými teplotami byla také vysoká
biozátěž. Až do poloviny třetí dekády měsíce, nespadla ani kapka deště. Za celý
měsíc napršelo v ČR v průměru pouze 20 mm, z toho 7 ve středu 30. června.
V Cepu mírně napršelo až 25. června a v noci z 28. na 29. června přišla bouřka,
a srážek zde spadlo celých 24 mm. Oproti celé ČR byl tedy Cep v tomto ohledu
nad průměrem.
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Graf teploty v červnu 2014
Měsíc červenec byl jako celek teplotně nadprůměrný, srážkově průměrný.
Celkově napršelo 80 mm srážek, nejvíce 8. a 21. července. Do úterý 8. 7.
postupně zatahování oblohy, ale v Cepu bez jediné kapky deště. Pršelo všude
jinde, např. V Majdaleně, Třeboni apod. V Cepu pršelo až 8. 7. večer, déšť byl
zpočátku intenzivní, pak trval celou noc a napršelo 40 mm. Ochladilo se na
18°C až 20 °C. Na přelomu první a druhé dekády přišlo oteplení, v Cepu
s minimem srážek. Teploty se ve dne pohybovaly od 24°C do 28°C, obloha byla
většinou polojasná, jen výjimečně zatažená. Od 8. 7. do 17. 7. spadly jen 4 mm
srážek, ale za tento poslední den, kdy pršelo dost vydatně, pak spadlo dalších 7
mm vody. Od pátku 18. 7. se začalo oteplovat, až na tropické teploty,
přesahující ve dne 30°C. Naopak 21. 7. přišlo ochlazení a k večeru začalo pršet.
Do 12:00 hodin následujícího dne napršelo 7 mm, biozátěž byla na stupni 3.
Přívaly a bouřky v Cepu nebyly, jinde v ČR se vyskytly a rozvodnily se drobné
vodní toky. Do konce července bylo teplo, nejstudenějším dnem poslední
dekády byl čtvrtek 31. 7., kdy rtuť teploměru vystoupala „jen“ k hodnotě 23°C.
Počasí do konce měsíce teplé. Nejstudenější byl čtvrtek 31. 7. Teplota „jen“
23°C. V posledních dnech července bylo vesměs polojasno až zataženo.
Poslední dva dny července byly deštivé, v Cepu během nich napršelo
dohromady 21 mm srážek. Bouřky, kroupy a velké přívalové deště, které řádily
téměř na celém území státu, se Cepu vyhnuly. Měsíc skončil zataženým dnem
s občasnými slabými přeprškami a už zmíněnou denní teplotou 23°C.

63

Graf teploty v červenci 2014
Měsíc srpen byl měsícem teplotně podprůměrným, zato srážkově patřil
k měsícům nadprůměrným. Průměrná denní dosažená teplota byla pod
průměrem o 1,7°C.
První dekáda byla v tomto měsíci nejteplejší. Obloha byla zpočátku většinou
zatažená, občas se vyskytly dešťové přeháňky, ale v úhrnu byly srážky
minimální (cca 5 mm). Přestože předpověď slibovala na 3. 8. přívalové srážky,
bouřky a dokonce kroupy, Cep nic takového nepostihlo, bylo polojasno a beze
srážek až do 16. hodiny. Potom se zatáhlo, silně pršelo a přišla dvouhodinová
bouřka. Konec první dekády byl polojasný až oblačný, lehce mokrý, teploty do
24°C a co bylo nejdůležitější, začaly růst houby. Druhá dekáda byla podstatně
chladnější, srážky byly časté, ale ne intenzivní. Nejchladnějším dnem byla
sobota 16. srpna. Ranní teplota okolo 7°C, odpolední 18°C. Potom od pondělí
18. srpna bylo polojasno a přišlo mírné oteplení. Denní teplota byla mezi 20°C
a 22°C. Třetí dekáda začala teplotami okolo 22°C. Brzy se ale výrazně ochladilo
a dostavily se hojné srážky. Denní teploty v posledních srpnových dnech
nepřesahovaly v Cepu 20°C . Na Šumavě dokonce mrzlo, 22. 8. v noci bylo
naměřeno na Tříjezerní slati - 3,2°C. V Krkonoších padal 23. srpna první sníh.
V Cepu napršelo od 22. do 24. srpna 41 mm srážek. Konec srpna byl celkově
chladný, s častými dešťovými přeháňkami. Nejchladnějším dnem byl 26. srpen,
kdy denní teplota nedosáhla ani 15°C. Už třetí týden ale rostly houby a to
opravdu hodně. V neděli 31. 8. odpoledne přišla opět bouřka a krátký prudký
déšť.
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Graf teploty v srpnu 2014
Září bylo teplotně a srážkově nadprůměrné. Srážek spadlo v září celkem 103
mm. Až do čtvrtka 4. 9. bylo chladno a deštivo, v noci do 12°C, přes den
nepřekročila teplota 20°C. Přesto rostly houby a bylo jich nevídaně mnoho. Ve
čtvrtek 4. 9. bylo v 10:00 hodin 15°C. Odpoledne se začalo vyjasňovat až na
polojasno a přišlo oteplení. Návrat léta trval až do 7. 9. při teplotách do 22°C až
26°C. Dále bylo opět zataženo s přeháňkami. V týdnu od pondělí 7. září byly
srážky trvalejší, na jihu Moravy došlo k záplavám. Pěkné počasí se vrátilo až
v pondělí 15. září a teploty vystoupaly až na 23°C. To trvalo do 19. září. Pak
opět přišlo ochlazení a 24. září jsme v Cepu měli ráno na teploměru -1°C.
Průměrná ranní teplota v ČR byla v tomto dni jen +2°C. Ve třetí dekádě měsíce
byly občasné srážky až do jeho konce. Teploty ve dne dosáhly +12 až + 19°C.
slabé oteplení přišlo až v pátek 27. září a krátké babí léto vydrželo do 30.9. Jeho
nejteplejším dnem byla neděle 29. září, kdy teplota v Cepu dosáhla +22°C.

Graf teploty v září 2014
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Tak, jako září, byl i říjen měsícem jak teplotně, tak i srážkově nadprůměrným.
Nadprůměr srážek přinesla až jeho třetí dekáda, v první a druhé srážky
nepřekročily průměr. V úterý 1. října bylo zataženo s deštěm, ráno mlha,
odpolední teplota dosáhla+16°C. Až do 21. října bylo na toto roční období ještě
nadprůměrně teplo, denní teploty nebyly nižší, než +16°C a v některých dnech
dosáhly až + 20°C. Obloha byla oblačná až polojasná a objevily se časté ranní
mlhy. V noci na 22. října začala přecházet studená fronta, která přinesla skokové
ochlazení až o 10 až 15°C. Denní teploty se pohybovaly pouze mezi +6°C až
+9°C. Nadprůměrné denní teploty 14 - 20°C tedy vydržely jen do konce druhé
dekády. S ochlazením dorazily také výrazné srážky. Na horách napadl první
sníh, který ale v dalších dnech roztál, přišly přívalové deště a nárazový vítr
dosáhl rychlosti místy až 90km/hod. V některých oblastech republiky napršelo
až 80 mm vody a to se všemi důsledky takového přívalu. Koncem měsíce se
dostavily také ranní mrazíky s teplotami do -3°C.

Graf teploty v říjnu 2014
Také měsíc listopad pokračoval nezvykle teplým počasím. Byl nejteplejším
měsícem za posledních 30 let. Teplotně byl nadprůměrný, ale co se srážek týče,
průměru nedosáhl. Průměrná teplota v listopadu 2014 byla o 3,3°C vyšší, než
dlouhodobý průměr pro tento měsíc. Nejnižší noční teploty v první dekádě
nebyly nižší, než +6°C, denní se pohybovaly od +14°C do +19°C, v jednom
případě byla naměřena teplota +21°C. Mírné ochlazení nastalo v jeho druhé
dekádě, ale noční teploty v Cepu nedosáhly nikdy záporných hodnot. Denní se
pohybovaly většinou nad 14°C. Výraznějších dešťových srážek jsme se dočkali
jen v začátku druhé poloviny měsíce. Na území ČR spadlo od 16. do 19.
listopadu průměrně 15 mm vody. Až do neděle 30. 11. bylo počasí na tuto roční
dobu trvale nadprůměrně teplé. V Cepu nemrzlo, denní teploty třetí dekády byly
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nejprve mezi 6°C a 9 °C, v závěru měsíce pak okolo 3°C až 5°C. V noci byly
teploty slabě pod bodem mrazu jen tři dny v polovině třetí dekády.

Graf teploty v listopadu 2014
Také měsíc prosinec byl nezvykle teplý, ačkoliv to v jeho začátku tak
nevypadalo. Přesto byla první dekáda celkově teplotně nadprůměrná, jako
ostatně celý prosinec. Ochlazení nastalo až po Vánocích a trvalo do konce roku.
Srážkově byl prosinec průměrný. Zlom v počasí, kterým končil listopad, nastal
hned v pondělí 1. 12. Ochladilo se a přišlo další týden trvající mrholení, které
namrzalo, a vzniklá ledovka ochromila dopravu prakticky v celé ČR. V Praze
nejely kvůli namrzlým trolejím žádné tramvaje, ani trolejbusy. Nevyjely desítky
vlaků, další uvízly na trati. Tisíce cestujících musely mnoho hodin přetrpět bez
jídla, pití v nevytopených vagonech. Podobně na tom byly tisíce řidičů aut na
zledovatělých komunikacích. Došlo k desítkám dopravních nehod, z nichž
některé končily tragicky. Pod tíhou ledu se lámaly větve i celé stromy, a ty
působily mnoho potíží v dopravě a také úrazů. V různých oblastech v ČR došlo
také k výpadkům dodávky elektřiny, které trvaly v řadě lokalit i několik dnů.
V těchto dnech noční teploty byly lehce pod bodem mrazu, denní pak mezi -1 až
+4°C. V Cepu a okolí sice také mrholilo, ale srážky nenamrzaly, takže cesty
neklouzaly a nedošlo k žádným výpadkům elektrické energie.
V druhé dekádě se výrazně oteplilo a začaly padat teplotní rekordy. Srážky
v Cepu byly jen dešťové, sníh se objevil pouze na horách. 17. prosince bylo
nejtepleji paradoxně v Lednici (jižní Morava), kde naměřili + 15°C. Silný vítr
vál 19. a 20. prosince, a v nárazech dosahoval rychlosti až 90 km/hod. Vánoce
byly už „tradičně“ nadprůměrně teplé a beze sněhu. K ochlazení došlo až
v pátek 26.12. Noční teploty se pohybovaly okolo 0°C, denní v Cepu byly ještě
mírně nad bodem mrazu. Ochlazení přišlo v noci na sobotu 27. V ČR se ve dne
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naměřilo až – 9°C (na Šumavě naměřeno více, než – 20°C ), v Cepu jsme měli
přes den až do 30. prosince – 1°C až – 6°C. V samém závěru prosince přišlo
ještě další ochlazení, v noci bylo i v nížinách až – 14°C, přes den pak – 2°C až
– 6°C. V pondělí 29. 12., napadlo 6, místy až 10 cm sněhu. Okamžitě nastaly
potíže v silniční dopravě po celé ČR. Rok skončil s nočními teplotami až –15°C,
na Šumavě bylo naměřeno rekordních – 24°C. Významnější srážky spadly hned
v začátku prosince (asi 8 mm průměr v ČR). V dalších dnech pak byly srážky
časté, ale slabé, jen výjimečně byl průměr ČR nad 1,5 mm.

Graf teploty v prosinci 2014

Ze starých letopisů
Cep v roce 1914
Nastal rok, který se zapsal nesmazatelným písmem do historie celé země a pro
řadu cepských mužů přinesl utrpení na frontách světové války. Řada z nich se
jejího konce nedožila, nebo zemřela na následky zranění a nemocí krátce po ní.
Také místní kronikář označil rok 1914 jako „památný, po všech stránkách
nepříznivý“. Drahota oproti roku minulému ještě vzrostla, zlevnění obilí v
prosinci 1913 bylo jen přechodné. Úroda obilí byla pouze průměrná. To se
týká hlavně pšenice. Ovsa bylo naopak dost, ale zcela selhalo žito, které zastihl
v době květu jarní mráz. Dalo sice hodně slámy, ale „nesypalo“. Jak lze číst ze
zápisu v obecní kronice „někdo vymlátil 30 kopenců a neměl ani strych žita“.
Brambor bylo méně, než v roce 1913 a zvláště zelí bylo špatné. Ceny dobytka
byly vcelku „slušné“.
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Pro vysvětlení: kopenec (jinak panák, kupka), strych (jinak také korec, nebo
měřice), byl jak plošnou, tak objemovou mírou. Jednalo se zpravidla o 93 litrů.
Bylo ale také mnoho odlišností podle místa užívání (pražský korec, mělnický,
turnovský atd.)
Podle rozhodnutí obecního zastupitelstva z roku minulého, byla rozbořena
stará škola a postavena nová, jednopatrová. Stavitelem byl pan František
Paďourek ze Suchdolu nad Lužnicí. Veškeré práce přišly obecní pokladnu na
40 000. - K. Vypuknuvší válka měla ale nepříjemný dopad i na tuto stavbu,
s jejímž dokončováním byly proto spojeny různé potíže. Bílení a další drobné
práce byly odloženy na rok 1915. Obec dodala na stavbu dřevo z obecních lesů
v celkové hodnotě 1 600. - K.
Naši předkové se chovali jako opravdoví hospodáři. Po vytěžení stavebního
dřeva pro školu došlo neprodleně k rozsáhlejšímu zalesnění volných ploch.
V lese „Borek“ byla v předstihu vypěstována sadba a následně zalesněny paseky
a pastviny v lese „Ochoz“.
Byla rovněž opravena cesta „Hluboká“ vedoucí k myslivně a obecní náves
s nákladem 1 000. – K.
V obecním chudobinci byly také provedeny některé stavební úpravy.
Posloužily tu okenní rámy a okna vybouraná ve staré škole. Opravena byla také
podlaha, kamna, a nově zřízena izolační místnost pro případná infekční
onemocnění, vybavená zvláštním vchodem.
Obec opět bez duchovního
Dnem 1. března ukončil svou službu v Cepu duchovní, důstojný pán František
Kolář. Ještě v tom samém měsíci se sice přistěhoval nový farář, profesor
důstojný pán Josef Karták z Lomnice nad Lužnicí. Vzhledem k povolávání
mladých kněží do služby polních kurátů po vypuknutí války, byli aktivováni
starší duchovní na jejich místa, jako učitelé a správci důležitých farností. Také
důstojný pán Josef Karták byl nucen již 15. září nastoupit jako profesor na
gymnázium v Jindřichově Hradci a obec opět zůstala bez kněze. Protože ale
na „svou“ farnost nezapomněl, alespoň na Vánoce do Cepu přijel a vánoční mši
sloužil.
Svatby
Protože bylo obecně známo, že v případě mobilizace, se tato bude týkat
především svobodných mužů, bylo uzavíráno v roce 1914 více sňatků, než
v jiných letech. Ze starých zápisů lze vyčíst, že v Cepu do manželství
vstoupili:
Josef Jezvík (č. 28) se oženil s jistou ženou z Kojákovic (jméno neuvedeno)
Jan Roubík (č. 14) si vzal dceru Bartoloměje Jezvíka (č. 28)
Jan Jezvík (č. 41) se oženil s dcerou Jana Dvořáka (č. 4)
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Kateřina Jezvíková (č. 41) se vyvdala do Benátek u Suchdolu
Úmrtí
V roce 1914 v Cepu zemřeli čtyři dospělí a čtyři děti. Na přesná data jsou staré
zápisy velice skoupé a proto můžeme tyto osoby představit jen tak, jak jsou
v záznamech uvedeny:
Tomáš Trhlín, dělník, prý „pil kořalku, a říkalo se mu Tomínek“, „stará
Zednička“ (č. 29), „stará Heřmanka“ (č.?) a Marie Paďourková (č. 76)
Na záškrt, který se v obci rozšířil do několika domů, zemřely děti:
František Novák (č. 22), Lidmila Žaludová (č.?) a Jan Dvořák (č. 4)
V obci došlo také k tragické události. Chalupník Josef Vojta byl s povozem
v lese pro stlaní dobytku. Jeho voli se splašili, převrhli naložený vůz, a ten
rozmačkal jeho čtrnáctiletou dceru Marii Vojtovou.
Červený kohout
Při bouřce dne 1. května uhodilo do stavení Jakuba Pavelce (č. 8). Vyhořela
stodola a malá strana. Stáje a hlavní obytné stavení byly zachovány a to díky
všem, kteří pomohli hasit, především pak cepským dobrovolným hasičům.
Naštěstí nebyl při požáru nikdo vážně zraněn.

Vypuknutí První světové války
V Sarajevu byl 28. června 1914 spáchán atentát na následníka habsburského
trůnu Františka Ferdinanda ďEste a jeho manželku, Žofii Chotkovou,
hraběnku z Hohenbergu, kteří se účastnili v Bosně a Hercegovině vojenských
manévrů. Po předchozím nezdařeném bombovém útoku na kolonu vozů, byli
pak oba manželé na jiném místě zastřeleni srbským separatistou Gavrilo
Principem.
Organizátoři programu arcivévodovy návštěvy Sarajeva se dopustili řady
fatálních chyb, které nakonec umožnily atentát provést. Na vrcholu tohoto
spiknutí stál velitel srbské vojenské rozvědky Dragutin Dimitrijević, a jeho
nejbližší spolupracovníci, Vojislav Tankosić, a špion Rade Malobabić.
Atentát v Sarajevu se oficiálně stal hlavním důvodem vyhlášení války Srbsku a
je považován za jednu z příčin první světové války. Ovšem vzhledem k celkové
politické situaci na Balkáně a v celé Evropě, jde spíše o záminku, která se
v dané chvíli „velmi hodila“.
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Arcivévoda a jeho manželka nastupují do automobilu několik minut před
svou smrtí

Jejich vrah, student Gavrilo Princip
Po této události předalo Rakousko - Uhersko Srbsku ultimatum, kterým, jak se v
něm praví, „velkosrbské choutky na věčné časy měly být zmařeny“. Pro srbskou
stranu bylo naprosto nepřijatelné, a protože na jeho podmínky nepřistoupilo,
byla mu 27. července vyhlášena válka. Ve všech městech a obcích monarchie
se objevil text slavného manifestu "Mým národům" vydaný císařem
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Františkem Josefem I. 28. července 1914. V provolání císař zdůvodňuje
důvody vyhlášení války Srbsku.

Celý text tohoto manifestu zněl následovně:
Milý hrabě Stürgkhu!
Vidělo se Mi, naříditi ministru Mého domu a věcí zahraničních, aby oznámil
královské srbské vládě, že mezi mocnářstvím a Srbskem nastal stav válečný. V
této osudné chvíli jest mi potřebou, obrátiti se na Svoje milované národy.
Nařizuji vám tudíž, abyste přiložený manifest veřejně vyhlásil.
V Lázních Išlu, dne 28. července 1914

František Josef v. r.

Mým národům!
Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě
dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi
a břemeny války. V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy
protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství, na
ochranu jeho vážnosti a moci k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech
míru chopil se meče.
S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupilo království srbské, které od
prvního začátku své státní samostatnosti až do nejnovější doby od Mých
předkův a ode Mne bylo chráněno a podporováno, jež před lety nastoupilo cestu
otevřeného nepřátelství proti Rakousko-Uhersku.
Když Jsem po třech desetiletích požehnané práce míru v Bosně a Hercegovině
rozšířil Svoje vladařská práva na tyto země, vyvolalo toto Moje opatření v
království Srbském, jehož práva nižádným způsobem nebyla porušena, a
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výbuchy nevázané náruživostí a nejrozhořčenější nenávistí. Moje vláda užila
tenkráte krásného práva strany silnější a žádala v nejkrajnější shovívavosti a
dobrotivosti na Srbsku toliko, aby snížilo počet svého vojska na stav míru a
slíbilo, že budoucně setrvá na dráze míru a přátelství.
Týmž duchem umírněnosti vedena, obmezila se Moje vláda, když Srbsko před
dvěma lety nacházelo se v boji s tureckou říší, na hájení nejdůležitějších
životních podmínek mocnářství. Tomuto jednání děkovalo Srbsko v první řadě,
že dosáhlo účelu války. Naděje, že Srbské království ocení shovívavost a
mírumilovnost Mé vlády a že dostojí svému slovu, se nesplnila.
Stále výše šlehá plamen nenávisti proti Mně a Mému domu, stále otevřeněji
vystupuje snaha nerozlučná území Rakousko-Uherska násilně odtrhnouti.
Zločinné řádění sahá přes hranice, aby na jihovýchodu mocnářství podkopalo
základy státního pořádku, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce věnuji Svoji plnou
péči, zviklalo v jeho věrnosti k panovnickému domu a vlasti, aby svedlo
dospívající mládež a podněcovalo ji ke zločinným skutkům nerozumu a
velezrady. Řada vražedných útoků, s rozmyslem připravované a provedené
spiknutí, jehož hrozný zdar Mne a Moje věrné národy v srdce zasáhl, jest daleko
viditelnou krvavou stopou oněch tajných pletich, které ze Srbska byly zahájeny
a řízeny.
Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost
Srbska musí se ukončiti, má-li čest a vážnost Mého mocnářství zůstati
neporušena a jeho státní, hospodářský a vojenský rozvoj býti ušteřen stálých
záchvěvů. Marně podnikla Moje vláda ještě poslední pokus, dosíci tohoto cíle
prostředky míru, pohnouti Srbsko vážným napomenutím k obratu.
Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé požadavky Mé vlády a odepřelo dostáti
povinnostem, jichž splnění v životě národův a států jest přirozeným a nutným
základem míru.
A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se moci zbraní opatřily nezbytné
záruky, které mají zabezpečiti Mým státům pokoj unvitř a trvalý mír na venek.
V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své
zodpovědnosti před Všemohoucím.
Vše Jsem prozkoumal a uvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi
povinnost vykazuje. Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech bouřích vždy v
jednotě a věrnosti kolem Mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti
k nejtěžším obětem vždy byli ochotni.
Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou brannou moc RakouskoUherska.
A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje vítězství.
František Josef v. r.
Stürgkh v. r.
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Je samozřejmé, že tento manifest, znamenající vstup války do života desítek
milionů lidí, byl vylepen i v Cepu. S jakou radostí byl asi přijat, to každý
rozhodně uhodne sám.
Význam naprosto prioritní mělo zabezpečení zásobování pro armády i domácí
obyvatelstvo. Zvláště to si muselo výrazně „utáhnout opasky“, protože i v tomto
ohledu bylo vojsko na prvním místě. Stát proto vydal mnohá nařízení, která
zásobování v týlu regulovala. Týkala se především cen zboží a povinností
rolnictva odvádět určená množství vypěstovaných plodin a masa.
Například ceny 100 kg obilí byly stanoveny tak, že žito stálo 34. – K, pšenice
43. – K a oves 23,50 K. Tím se řídily také ceny mouky, takže 1 kg pšeničné
mouky bylo za 0,70 K (70 haléřů).
Podobně stouply ceny veškerých potravin a dalších produktů. Také dobytek a
maso silně zdražilo.
Stát rekvíroval obilí a obec Cep, ačkoliv úroda byla špatná a zrna bylo málo,
musel odvést 25 centů žita a 50 centů ovsa. Ve staré obecní kronice si kronikář
povzdechl: „…každý hleděl s obavou, jaká bude budoucnost“.
Na následujících stránkách se budeme věnovat válečným událostem a hlavně
mužům z naší obce, kteří byli v době války povoláni do armády a bojovali na
srbské, ruské a italské frontě. Víme, že šestnáct z nich svou obec již nikdy
nespatřilo. Přesná identifikace těchto osob je v řadě případů obtížná. U mnoha
jmen chybí například čísla stavení, ze kterých pocházeli, některá příjmení a to i
v kombinaci se jmény křestními jsou totožná, často je křestní jméno jen
naznačeno začátečním písmenem. Například J. může znamenat Jiřího, Josefa,
Jana, Jakuba atd. Přes veškerou snahu tyto údaje zjistit a ověřit, budou některé
zde uvedené informace neúplné, respektive ne zcela jednoznačné. Za to se chci
čtenáři předem omluvit.
Po vyhlášení mobilizace narukovala z Cepu celá řada mužů. Již 27. července
1914 jich odešlo do války 22. Byli to:
Hadač Jan, zedník
Hadač František, tesař (2x zraněn)
Hadač František, č. 29
Hadač Karel, dělník, č. 29
Jezvík František, č. 28 (zemřel na cestě k domovu na železnici v roce 1918)
Jezvík Jan, rolník, č. 5
Kamba Tomáš, č. 51 (zemřel v ruském zajetí)
Klíma Vojtěch, domkář, č. 56
Koldus Josef, rolník, č. 12
Korbel Matěj, domkář, č. 25 (zůstal nezvěstný)
Leština František, rolník, č. 27
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Nestával Jan, kupec a pekař
Paďourek Václav, zedník, č. 38 (padl v poli)
Pašek Jan, zvaný Čadků, profesor
Pavelec František, domkář č. 32 (zemřel v ruském zajetí)
Pavelec Karel, č. 8
Pekař Tomáš, dělník, č. 27 (zemřel v nemocnici v Uhrách)
Švec František, kovář
Vaněk Vojtěch, učitel
Veselý Jakub, kočí z myslivny
Vojta Bartoloměj, dělník
Vaněček Jan, hostinský, č. 60
Do konce roku 1914 narukovalo ještě dalších pět mužů. Byli to:
Klíma Tomáš, chalupník
Komárek Tomáš, domkář, č. 40
Paďourek Matěj, č. 30
Paďourek František, domkář, č. 76
Plch František, okresní cestář, č. 78
V době mobilizace konali u svých pluků vojenskou základní službu a ve vojsku
zůstali:
Bína Jan
Korbel Jan, č. 64
Salaba Vojtěch
Hadač Václav
Paďourek Jan
Švec Antonín
Hadač Tomáš
V roce 1914 tedy narukovali do První světové války celkem 34 muži z naší
obce. Z nich se domů po krátkém čase vrátili a zůstali zatím na dovolené:
Hadač František (č. 29), Hadač Jan, zedník,

Vaněk Vojtěch, učitel

Na frontě v roce 1914 padli:
Paďourek Václav, zedník, syn Bartoloměje Paďourka č. 38
Korbel Jan, (†20. 11. 1914), syn Jana Korbela, č. 64
Do ruského zajetí se v roce 1914 dostali:
Švec František
Kamba Tomáš (zemřel v zajetí)
Jezvík Jan
Hadač Karel
Leština František (zraněn)
Pavelec František, č. 32, (zraněn, zemřel v zajetí)
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Tak skončil v Cepu rok 1914, první rok válečný, a ač těžký, ve srovnání s
následujícími válečnými roky ještě snesitelný. O nich se budeme zmiňovat
v naší kronice v létech 2015 – 2018.
Vzpomeňme všech, kteří v době První světové války trpěli a v duchu smekněme
před jejich statečností!
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