ROK 2015

Jsme na začátku roku 2015
Dvanáct měsíců uteklo jako voda v řece a my stojíme opět na prahu roku
dalšího. Je tu čas novoročních předsevzetí, hodnocení toho, co bylo „loni“, co se
nám podařilo a co bychom dnes raději udělali jinak, nebo dokonce na to zcela
zapomněli. Co se týče vedení obce, jistě se většina občanů žijících v Cepu
shodne na tom, že udělalo opravdu velký kus práce. Tedy nejen členové
obecního zastupitelstva, ale také dlouhá řada dalších občanů, kteří s obcí žijí a
záleží jim na ní. Stačí si přečíst záznamy v obecní kronice a nemůže být pochyb
o tom, že Cep žije, že se tu děje řada aktivit a akcí, jakými se mnohé jiné,
srovnatelné obce, pochlubit nemohou. Ale i u nás, jak už bylo mezi řádky
naznačeno, jsou lidé různí. Někteří jsou sami aktivní, pomáhají kde se dá, jiní
v klidu čekají, co jim bude nabídnuto, a pak to třeba přísně zhodnotí. Většinou
ale jinde, než na veřejné schůzi, která je právě tím místem, kde by konstruktivní
kritika měla zaznít. Ale tak je to všude a je to asi zcela v normě. I Cep má ale
svou tzv. „dobrou duši“. Co asi kdokoliv udělá, když se přihodí například nějaká
nepříjemnost, jako je výluka dodávky elektrické energie, neteče voda, nesvítí
veřejné osvětlení, když si kdokoliv neví rady s čímkoliv, nebo zapomene, kdy se
to či ono koná, nebo má stát? No přece vezme telefon a zavolá. A komu?
Samozřejmě naší paní místostarostce. Ta ví všechno a vždycky poradí a
pomůže. A navíc, vždycky ochotně, bez ohledu na denní dobu a vlastní starosti.
Proto si přejme „ať nám naše telefony bere ještě dlouho“.
Rok 2015 je také něčím výjimečný. Nebudou se totiž konat žádné volby, které
byly v poslední době téměř každoročně a někdy dokonce ne jen jednou v tom
kterém roce. A pokud se podíváme na další politické události doma i ve světě,
rozhodně nikomu není veselo z toho, že sílí aktivita tzv. Islámského státu,
dotýkající se v podstatě celého světa. Násilí, atentáty namířené vesměs proti nic
netušícím nevinným lidem, eskalující válka na Ukrajině, v Africe a na Středním
východě, migrace lidí z válkou postižených oblastí, hledajících pomoc
v Evropě, ale také velké množství tzv. ekonomických migrantů, kteří jdou za
vidinou lehkého života bez starostí, práce, atd. Navíc migrace probíhá živelně,
není v podstatě zaveden systém, který by ji reguloval. Přestože se může zdát, že
tyto události jsou od nás hodně vzdáleny, je třeba si uvědomit, že i nás se budou
týkat čím dál víc. A právě proto se vší odpovědností rozhodujme o věcech
veřejných, vyjadřujme své názory a hlavně „nestrkejme hlavu do písku“!
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Valná hromada SDH Cep
Valná hromada jednotky Sboru dobrovolných hasičů se konala 23. ledna 2015
večer v „Cepské hospodě“. Z 20 cepských členů HZS bylo přítomno 11 a
pozváni byli a dostavili se také dva hosté (starosta ing. Vobejda a kronikář Dr.
Kocourek). Schůzi řídil jednatel SDH Cep pan František Klíma.
Po zahájení a přivítání přítomných se ujal slova starosta sboru pan Jan Jezvík,
který poděkoval obecnímu zastupitelstvu a osobně starostovi obce za trvalou
podporu a vytváření příznivých podmínek pro činnost SDH v obci. Cepští hasiči
také obec dobře reprezentují při soutěžích SDH v okolních obcích a především
pak každoročně pořádanou soutěží požárních družstev „O pohár starosty obce“,
která letos bude pokračovat šestým ročníkem. Zdůraznil také nutnost kvalitního
výcviku a udržení dobré výkonnosti jednotky, vzhledem k situaci ve světě a
bezpečnosti našich občanů. Je proto záslužné, že se hasiči podílejí také na
přípravě programu akcí pro děti a mládež a tím u nejmladší generace vzbuzují
zájem o práci SDH a chuť stát se jeho členy.
Jednatel SDH František Klíma informoval o činnosti jednotky při údržbě
požární techniky a hasičské zbrojnice. Hasiči zde odpracovali celkem 72 hodin.
Hospodář sboru pan Pavel Březina st. konstatoval, že obec je ke svým hasičům
opravdu štědrá, což jinde nebývá pravidlem. V letošním roce čeká hasiče nutná
výměna dřevěné lávky přes rybník „Velký návesní“, protože za pět let užívání
už značně zchátrala a při letošní soutěži, která se bude konat v roce, kdy oslaví
cepští hasiči 110. výročí existence sboru, by asi cesta po ní nebyla pro soutěžící
bezpečná. Letošní 6. ročník se bude konat v sobotu 5. září. Informoval také o
konkrétní finanční situaci jednotky SDH.
Zprávu o kontrole pokladny podali pánové Josef Soukup a František Jezvík
ml. Kontrola neshledala v účtech žádné nesrovnalosti.
Dobrou zprávou bylo, že Jan Jezvík zůstane starostou sboru i nadále.
Odpadla tak potřeba hledat rovnocennou náhradu za tak zkušeného odborníka,
jakým dotyčný beze sporu je.
Starosta obce poděkoval hasičům za jejich práci a reprezentaci obce, navrhl
také, aby se nespojovaly oslavy 110. výročí a 6. ročník soutěže družstev, ale aby
obě akce proběhly samostatně. Jejich konání bude také publikováno
v regionálním tisku.
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V diskusi se hovořilo o konkrétních opravách a dalších pracích, které je třeba
dodělat na zbrojnici, akcích, které hasiče letos čekají. Padlo i několik návrhů,
například ještě více se zaměřit na práci s dětmi, lépe koordinovat termíny konání
soutěží tak, aby se nekřížily s činností jiných organizací (rybáři, sportovci), jak a
z čeho postavit novou lávku, kdy poslat pozvánky hostům akcí atd.
Po diskusi následovalo už jen usnesení a závěr. Tak ať se našim hasičům daří i
v tomto roce co nejlépe!

Hasiči při jednání (zleva): P. Březina st., Fr. Klíma, J. Jezvík, J. Soukup,
starosta obce ing. J. Vobejda, zcela vzadu velitel SDH Cep, P. Březina ml.

Starosta SDH Cep Jan Jezvík

„Tak nám to dobře klaplo“
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Kultura, zábava a sport
Dětský karneval
Konal se v sobotu 7. února od 15:00 do 18:00 hodin v sále „Cepské hospody“.
Kostýmy byly opravdu rozmanité a nápadité. Navíc přišly v nich nejen děti,
kterých bylo čtyřiadvacet, ale také řada dospělých.
A rej masek nebyl jediným bodem programu. Na děti čekalo také 8 soutěžních
úkolů:
1. Karikatury (skládání postav z jejich částí)
2. Popelky (přebírání hrachu, čočky a fazolí)
3. Tichá pošta (2 věkové kategorie)
4. Klokani (skákání vsedě na velkém míči)
5. Puzzle (každý skládal svůj obrázek, např. krtka, včelku Máju apod.)
6. Kuželky (slalom s míčkem a hokejkou)
7. Navlékání korálků
8. „Pošli balónek“ (míč se posílal za zády a k tomu hrála hudba, jakmile
přestala, vypadával ten, kdo držel míč v ruce)
V rámci následující diskotéky děti tančily okolo kruhu židlí, kterých bylo vždy
o jednu méně, než tančících. Jakmile hudba přestala hrát, snažily se všechny děti
sednout. Na koho židle nezbyla, musel z kola ven.
Za každou soutěžní disciplinu a také diskotéku dostaly děti sladkou odměnu.
Tuto zábavu vymyslely, režírovaly a po celou dobu vedly čtyři skvělé
organizátorky, které se práci s dětmi už řadu let obětavě věnují. Kdo z Cepu je,
ví už teď, že budeme jmenovat paní Zdenu Hadačovou, paní místostarostku
Janu Pajchlovou, paní Pavlu Svobodovou a slečnu Elišku Svobodovou.

Kostýmy měli dospělí …

…i děti
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Karikatury

Puzzle

Slalom

Karneval

…a rychle na židličku
A nakonec, co to všechno stálo? Souhrn nákladů byl vyjádřen celkovou částkou
4 400. – Kč. Taková investice má v budoucnu vysokou a rychlou návratnost.
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Masopust
Masopustní průvod masek, jako každoročně, prošel obcí v sobotu 14. února.
Opět ho provázela oblíbená malá dechovka „Flamendři“, kteří už tak nějak
automaticky patří k této pravidelné události. Večer od 20:00 hodin také
následovala taneční zábava v „Cepské hospodě“, ale účast byla slabá. Jedním
z hlavních důvodů byla vysoká nemocnost, protože nezvykle teplé počasí
přineslo vlnu chřipek a respiračních chorob. Tak snad příští rok to bude lepší.

„Flamendři“ vyhrávají u „Malého návesního“

Velikonoční malování vajíček
Malování velikonočních vajíček, další akce pro děti naší obce, se stává už
pěknou tradicí. V roce 2015 byly na toto zábavné setkání pozvány cepské děti
v sobotu 4. dubna. Začínalo se v 15:00 hodin v sále místního hostince a každý
z účastníků si přinesl z domova pouze na tvrdo uvařená vajíčka. Na ostatní
pomůcky a občerstvení poskytl peníze obecní úřad a opatřily je organizátorky
malování. Pracovalo se s nasazením, výrobky byly pěkné a nakonec způsobily
hodně radosti a děti se vesměs mohly pyšnit tím, že se jim dílo podařilo.
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Samozřejmě, za nezbytné pomoci maminek, babiček a organizátorek.
Následující fotografie atmosféru dokreslí:

Začíná se pracovat

Zaujetí je vidět na všech tvářích

Někdy to bylo asi i napínavé

Jde nám to „jako když píše“

„To se ti opravdu povedlo!“

A hrály si i maminky
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Konečný výsledek opravdu stál za to.

A komu patří poděkování? Nejvíce se zasloužily (jako vždy, když se jedná o
akci pro děti) paní Zdena Hadačová, paní Pavla Svobodová, paní Jana
Pajchlová, a slečna Veronika Svobodová.
Tak ať se všem Velikonoce vydaří stejně, jako zdobení tradičních vajíček. A
celkové náklady zdařilé akce? Pouhopouhých 110. – Kč (!!!) na barvy.
Občerstvení letos připravily obětavé maminky a babičky ze svých zdrojů.

Stavění máje a pálení čarodějnic
Jako každým rokem se konalo 30. dubna v naší obci stavění máje a po setmění
pak obligátní pálení čarodějnic tak, jak se po staletí ve „Filipojakubské noci“
koná. Tento starý zvyk má v Cepu svou tradici a my jsme se v kronice této
události věnovali již v několika minulých letech dost obšírně. Proto se letos
omezíme jen na některá související fakta, která bychom měli vědět.
Letošní máje měřila 33m a 30cm. Byla bezkonkurenčně nejvyšší v celém
regionu a také dobře zabezpečená proti případnému podříznutí a skácení. Jejího
postavení se ujali především dobrovolní hasiči, myslivci a, samozřejmě, Jirka
Márovec s těžkou technikou. Zdobení bylo věcí především dětí, paní a dívek.
Počasí se v tomto roce ale příliš nevyvedlo. Bylo chladno, venku pouze 12°C,
odpoledne dokonce poprchávalo. Večer bylo oblačno, v noci přišel slabý déšť.
Hranice pro „čarodějnice“ byla postavena už odpoledne, ale u ohně dokázali
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vydržet jen opravdu silné povahy. Do odpoledne 1. května napršelo sice jen
5mm vody, ale bylo chladno, nepříjemno a „lezavo“. Také zábava, která se
konala v „Cepské hospodě“ od 21.00 hodin měla jen velmi slabou účast,
přestože hrála velice dobrá skupina „Merytan“. Obec na akci přispěla částkou
3 540. – Kč.

Jirka Márovec při práci

Zdobení máje

Máje je opravdu obrovská
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Zleva: V. Zeman, Fr. Jezvík, M. Vidiečan a P. Hofbauer při stavbě hranice

Oslava „Dne matek“
Oslava se konala v sobotu dne 9. května od 16.00 hodin v sále „Cepské
hospody“. K poslechu (a posléze i tanci) hrála skupina vedená panem
Antonínem Talafousem, s nepřekonatelným saxofonovým trojhlasem.
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Akci zahájil starosta obce pan ing. Jan Vobejda. Každá z přítomných od něj
dostala krásnou růži a se všemi si také zatančil. K dobré náladě velice přispěla
také taneční vložka, kterou předvedla čtyři místní děvčata v čele s Veronikou
Svobodovou. Účast matek všech věkových kategorií předčila všechna
očekávání. Zábava byla příjemná, přítomné ženy veselé a času dost a výdaje?
Jen 11 939. - Kč. Však si také takovéto poděkování za celoroční starání a práci
všechny maminky plně zasluhují. Tak přejme všem hodně zdraví, štěstí a radosti
z dětí, a za rok zase…

Dívčí taneční exhibice

Hrálo se také „do ouška“

Účast byla opravdu hojná

A tanečku se nakonec nevyhnul ani pan starosta
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ČT natáčela v Cepu
Česká televize v rámci natáčení vzdělávacího pořadu pro děti, ve kterém
seznamuje malé účastníky s krásami a zajímavostmi přírody známý rybář Jakub
Vágner, se konala 22. května odpoledne návštěva filmového štábu a
protagonistů dílu týkajícího se včel a včelaření, na včelnici pana Vlastimila
Zemánka (čp. 51). Této volbě se není co divit, protože včelař a učitel včelařství
pan Zemánek je odborníkem na slovo vzatým a uznávaným doma i v zahraničí.

Zleva: Láďa Zemánek, paní a pan Zemánkovi, Jakub Vágner a děti

Pan Zemánek při výkladu
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Ve zmíněném pořadu provází Jakub Vágner dvě děti, chlapce a děvče, a velmi
srozumitelnou, zajímavou a názornou formou je seznamuje s okolní přírodou.
Cílem bylo, aby pořad, který je vysílán v týdenních intervalech od září tohoto
roku na ČT2, byl pro děti u obrazovek zajímavý a aby jim přinesl zábavu i
poučení.

Cepské medobraní
Medobraní se v Cepu koná vždy na včelnici pana Vlastimila Zemánka, čp. 51,
včelaře par excelence a učitele včelařství. Letos tomu bylo trochu jinak. Jak
plyne z následující pozvánky, letošní medobraní se konalo nejen na včelnici, ale
také v „Cepské hospodě“. Jaký byl program, je tu velmi přehledně uvedeno.
Akci, která přilákala opravdu hodně zájemců, zahájil starosta obce pan ing. Jan
Vobejda, další program byl pak už zcela v režii pana Vlastimila Zemánka a
lektorky paní Bc. Aleny Scherlingové.
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Je třeba také připomenout, že účastníci projevovali o ukázky a přednášku
opravdový zájem a podle diskuse bylo přítomno dost skutečných odborníků –
včelařů.

Účast v sále i na včelnici byla hojná

V. Zemánek při výkladu v sále,
za ním Bc. Scherlingová

Při ukázce na včelnici

Medové výrobky
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Mezinárodní den dětí
Základní údaje o konání oslavy Mezinárodního dne dětí v naší obci, obsahuje
následující „Pozvánka na Dětský den“.

Také v tomto roce se na přípravě a realizaci oslavy MDD podílely pod patronací
paní místostarostky Jany Pajchlové paní Zdena Hadačová, Paní Pavla
Svobodová, slečna Eliška Svobodová, paní Gabriela Zemánková, pan
Michal Chrt, Mirek Hadač ml. a řada dalších.
Abychom si příjemnou atmosféru zdařilé akce trochu přiblížili, přiložíme
několik dokumentárních fotografií s komentářem.
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První snímek zachytil „brífink“ pořádajících a jejich pomocníků před zahájením
vlastního programu. Těžko říci, zda se na něj více těší děti, nebo pořádající
dospělí.
Na druhém snímku je vidět nezbytný výrobník zmrzliny, který právě přivezl
Jirka Márovec. Jeho zásluhou se dostane zdarma chladného osvěžení všem,
kteří budou mít chuť a to bez rozdílu věku.

Na dalším obrázku uděluje poslední pokyny před zahájením paní Jana
Pajchlová, sledovaná paní Zdenou Hadačovou. Děti se doví, co je čeká, na co se
mají připravit a kde jsou kontrolní stanoviště jejich pochodové trasy. Na nich je
budou očekávat pořadatelé, kteří jim zadají úkoly ke splnění a potvrdí účast
v kontrolním stanovišti.
A následuje hned první zastávka, na které pod dohledem paní Zemánkové si
může závodník nůžkami ustřihnout kolik chce zavěšených cukrátek, ale pozor,
jen se zavázanýma očima.
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Dále má paní P. Svobodová na starost házení míčků na prázdné plechovky,
následuje střelba ze vzduchovky, házení šipek na terč u paní Z. Hadačové,
přesné nalévání vody do skleniček, které má „na krku“ Eliška Svobodová, dále

pak trefování se míčky do úst nakresleného klauna a slalom nejprve s míčkem a
hokejkou a pak s valenou pneumatikou mezi do řady postavenými lahvemi. To

je starostí M. Hadače jr. Stanoviště tu nejsou zachycena všechna, protože jich je
poměrně mnoho. Ale to, co zachyceno bylo, snad pro přiblížení atmosféry stačí.
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A tady už pan M. Chrt griluje pro účastníky „buřtíky“ a ti, kteří už svou trasu
zdárně absolvovali, se pod pergolou začínají scházet.
Co říci závěrem? Zase jedno pěkné pozdní odpoledne věnované nejmladší
generaci se podařilo a je nutno uznat, že všichni pořádající jsou „pašáci“.

Svátek narození sv. Jana Křtitele
Narození Jana Křtitele slaví církev 24. června. Jeho atributem v ikonografii je
velbloudí rouno, tedy kožešina oděná na nahém těle na znamení toho, že Jan žil
na poušti jako poustevník. Mívá též poutnickou hůl, dlouhé neupravené vlasy a
plnovous.
Svatý Jan se stal patronem křižáckého řádu johanitů – později nazvaných
maltézští rytíři, a proto i patronem Malty a tamní katedrály ve městě La Valletta.
Je také patronem Burgundska, Provence a slezského města Wroclaw. Ochraňuje
celou řadu profesí: tkalce, krejčí, kožešníky, koželuhy, sedláře, vinaře,
hospodské, bednáře, kominíky, kováře, tesaře, architekty, zedníky, kameníky,
majitele biografů, hudebníky, tanečníky, zpěváky atd.
Konečně je také patronem naší obce a je mu zasvěcen cepský kostel. Mše svatá
se v něm proto koná každoročně v sobotu nejbližší datu jeho narození. Letos to
bylo 20. června. Následující sobotu je pak tradiční cepská pouť a večer taneční
zábava v sále „Cepské hospody.
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Kostel sv. Jana Křtitele je dnes důstojným stánkem věřících

Věřících se sešlo dost

Mši celebrovali dva duchovní

Pouť v Cepu
Sobota 27. června byla dnem, kdy se v Cepu slavila pouť zasvěcená patronu
obce, sv. Janu Křtiteli. Jako pokaždé od brzkého rána chodila po vsi malá
muzika „Flamendři“ a budila spáče veselou písničkou. Jsou tací, kteří mají
spánek tak hluboký, že je nic nepřiměje k tomu, aby procitli. Vesměs ale jsou
muzikanti očekáváni, počastováni a sousedé si s nimi pěkně zazpívají hned po
ránu. Nejinak tomu bylo v letošním roce. Také taneční zábava v „Cepské
hospodě“ se konala jako obvykle od 20:00 hodin. Návštěva ale byla poměrně
slabá a pořádající SDH Cep opět „nějakou tu pětku“ prodělal. Zdravé jádro se
ale sešlo a odcházelo „s basou“ až k ránu a v náladě vskutku veselé.

20

Hraje se u Klímů v čp. 56

„Flamendři“ hrají v sále

Tonda „dal bubnu duši“

A jsou tu „Sokolíci“

Poslední zpěv před odchodem domů
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Memoriál St. Bečky a Fr. Klímy
V tomto roce se dne 27. června konal na cepských kurtech už jubilejní, 30.
ročník nohejbalového turnaje trojic, který pořádá USC Cep jako memoriál dvou
sportovců a kamarádů, kteří už mezi námi nejsou, Standy Bečky a Františka
Klímy. Letos se této akce zúčastnilo 9 týmů včetně domácích, a proto se turnaj
hrál dvoukolově.
Zúčastněné týmy:
KZO Milano 2001 Košice
Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
NK Zvěrkovice
Propagační podnik České Budějovice
Spartak Trhové Sviny

TJ Jiskra Třeboň
TJ Plzeňka Jindřichův Hradec A
TJ Plzeňka Jindřichův Hradec B
USC Cep

Pořadí ve skupinách bylo následující:
1.
2.
3.
4.
5.

Skupina A
USC Cep
TJ Jiskra Třeboň
TJ Plzeňka JH B
Lokomotiva Veselí n/ Luž.
KZO Milano 2001 Košice

1.
2.
3.
4.

Skupina B
Propagační podnik ČB
TJ Plzeňka JH A
NK Zvěrkovice
Spartak Trhové Sviny

A konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Družstvo
Propagační podnik ČB
TJ Plzeňka JH A
NK Zvěrkovice
TJ Plzeňka JH B
USC Cep
TJ Jiskra Třeboň
Lokomotiva Veselí n/Lužnicí
Spartak Trhové Sviny
KZO Milano 2007 Košice

Hráli
Hájek, Nekola, Ziegler
Kulhánek O., Paďourek, Pavlů
Hrdlička D., Hrdlička V., Tůma
Hrádek, Řežábek, Kulhánek R.
Hart, Wiplinger, Pelouch, Soukup
Kolář, Bicek, Hadrava
Gruber, Pils, Rada
Chuchel, Kápar L., Špirhanzl
P. Gábor, L. Vidlička, T. Vidlička
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Při turnaji panovalo velice přátelské ovzduší, hrálo se „fair play“ a přítomní měli
krásný sportovní zážitek. Pro pořádek je ještě nutno uvést, že hostující KZO
Košice reprezentovali dva dorostenci (Gábor 17 let, L. Vidlička 16 let) a jeden
žák (T. Vidlička 13 let). Přesto byli pro ostatní účastníky důstojnými soupeři.

Hrálo se dobře všem

Rosťa Hart a Pavel Hadač hlavní organizátoři akce

Vítězné družstvo PP České Budějovice
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Turnaj v nohejbalu družstev „starých pánů“
V Cepu má podobnou tradici, jako „Memoriál“ další nohejbalový turnaj,
tentokrát jde o soutěž družstev „starých pánů“. Uvozovky jsou tu zcela namístě,
protože kdo je starý a kdo mladý, přesně datum narození nesdělí. Rozhodně ti,
kteří každoročně nastupují na cepské kurty při této akci, by mnohým
dvacetiletým „dali flek“. V tomto roce se jejich turnaj konal 5. července a
samozřejmě, pořádající organizací byl opět USC Cep.
Zúčastnila se následující čtyři družstva:
Sokol Suchdol nad Lužnicí
Spartak Hrdlořezy
TJ Jiskra Třeboň
USC Cep
Po pěkných, korektně hraných utkáních byly registrovány tyto výsledky:
zaslouženě zvítězilo družstvo USC Cep, druhé místo vybojovala TJ Jiskra
Třeboň, bronz si odvezl Spartak Hrdlořezy a čtvrté místo obsadil Sokol
Suchdol nad Lužnicí. Přesto lze říci, že zvítězili vlastně všichni „staří páni“
s mladým srdcem sportovců. Přejeme jim, aby se ještě mnoho let mohli svému
oblíbenému sportu věnovat.

Cepský „starý pán“ Rosťa Hart s trochu ustaranou tváří
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V Cepu se začal natáčet nový český film
Den 26. srpen 2015 byl pro naši obec tak trochu mimořádný. Od časného rána
bylo rušno, všude plno aut, lidí a různých filmařských pomůcek. A centrem dění
byl objekt kdysi největšího statku v Cepu, dům čp. 10, kde dosud žije potomek
slavných hospodářů na tomto gruntě, pan Václav Pašek. Vysvětlení je
jednoduché. Dopis, který několik dní před tím obdržel Obecní úřad v Cepu,
obsahoval následující sdělení.
Společnost Cineart TV Prague v koprodukci s ČT a s podporou Státního fondu
pro podporu a rozvoj české kinematografie v současné době připravuje
celovečerní hraný film Zloději zelených koní režiséra Dana Wlodarczyka.
Scénář je napsán na motivy úspěšného románu jihočeského spisovatele Jiřího
Hájíčka. Jeden z motivů filmu “Před jihočeskou chalupou", bychom rádi
natočili v Cepu a to ve středu 26. 8., zřejmě v dopoledním programu a na Vás se
obracíme s prosbou o spolupráci a žádostí o možnost využití části veřejného
prostranství před hospodou a u domu čp. 10 pro případné parkování
technických vozů štábu. Rozsah natáčení by byl maximálně 4 hodiny. Podepsána
paní Věra Ferdová, vedoucí produkce.
Snad by čtenáře a potencionálního diváka mohly zajímat některé další
podrobnosti. Režisér Dan Wlodarczyk natáčí svůj nový film Zloději zelených
koní, na kterém se podílí společně s Hanou Wlodarczykovou a Petrem
Jarchovským i jako scenárista. Autorem námětu je spisovatel Jiří Hájíček, jak
už bylo uvedeno v citovaném dopisu. V hlavních rolích jsou obsazeni vesměs
mladí herci Marek Adamczyk, Pavel Liška, Jenovéfa Boková, Gabriela
Míčová a Šárka Vaculíková. Kameramanem je Richard Řeřicha, střihačem
Marek Opatrný, zvukařem Lukáš Moudrý a výtvarníkem Petr Pištěk.
Na pozadí dramatického příběhu kopáčů vltavínů, pro něž se ilegální těžba
těchto polodrahokamů stala způsobem obživy, ale také nekontrolovatelnou
vášní, jsou sledovány osudy dvou kamarádů. Propletenec přátelství, zrady, lásky
a zklamání zavede diváka do specifické a unikátní společnosti nelegálních
prospektorů, kteří se pohybují za hranicí zákona a uprostřed Evropy 21. století
žijí svůj sen o nezávislosti a svobodě, až do hořkého vystřízlivění.
Režisér k námětu řekl: „Jižní Afrika má diamanty a zlatokopy, my tady, na
jihu Čech máme vltavíny a jejich ilegální kopáče. Film „Zloději zelených koní“
je příběhem se silným regionálním a sociálním akcentem. Regionálním proto, že
nikde jinde než na jihočeském venkově se odehrávat nemůže. Není to však příběh
odehrávající se na venkově romantickém, ale na rozblácených polích, mezi
kravíny a prasečáky, mezi statky zničenými moderními přístavbami a zrezlými
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vraky traktorů. Sociálním proto, že ačkoliv společnost ilegálních prospektorů je
barvitá, jedinečná a jinde neopakovatelná, není to příběh jen o dobrodruzích,
ale i o venkovanech v holinách a montérkách, kteří se musejí ohánět, aby uživili
rodinu a děti, a kteří se prospektorství věnují z důvodů čistě hmotných - aby
vyžili. Natáčet se bude především v lokalitách jižních Čech.“
Režisér Dan Wlodarczyk je absolventem DAMU (katedra dokumentu). Natočil
asi dvě desítky dokumentárních filmů, je autorem řady videoklipů a reklam.
Jako režisér se podílel se na cyklu televizních dramat Soukromé pasti, kde
natočil tři epizody, a na seriálech Kriminálka Anděl, Přešlapy, Ulice, Vinaři a
Případy prvního oddělení. V hraném celovečerním filmu debutoval snímkem
Indián a sestřička.
Pro natočení zmíněné filmové sekvence nebyla naše obec vybrána náhodou. Na
členy filmového štábu zapůsobila svou typickou atmosférou, malebností a
úpravou. Jen snad příliš mnoho „zrezlých vraků traktorů a prasečáků“ zde pan
režisér nenalezl. Přesto byl spokojen. A mimořádně se líbila svou polohou a
výstavností svědčící o bývalé slávě českých hospodářů právě usedlost číslo 10.
Tak proto se 26. srpna 2015 natáčelo právě u nás.

Paškův statek je opravdu majestátní budova
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Všude parkovala auta

Filmový štáb

V Cepu měli svůj den rybáři a hasiči
Sobota 5. září byla pro obec Cep významným dnem. Její obyvatelé, snad až na
několik málo výjimek, se účastnili všeho, co se v obci dělo. A nebylo toho právě
málo.

Openryba 2015
Už v 7.00 ráno byly na rybníku „Velký návesní“ zahájeny tradiční rybářské
závody. Nesly název „Openryba 2015“ a konal se již XVIII. ročník. Závodníků
bylo přihlášeno celkem jedenadvacet. Během čtyř hodin, po které závod trval,
nalovili startující příslušníci „Petrova cechu“ celkem 215 ryb.
V 11.15 byly před „Cepskou hospodou“ vyhlášeny výsledky:
Nejvíce ryb, celkem 694 cm nalovil pan František Zimmerhansel, na stupních
vítězů dále stáli pan František Bárta (516 cm ryb) a pan Jan Klouček ml. (446
cm ryb), který zároveň ulovil také rybu největší, 59 cm dlouhého kapra.
Jen pro zajímavost se zmiňme i o kuriózních úlovcích. Nejmenší rybu, dlouhou
jen 7 cm ulovil pan František Lant (mimo toho celkem 396 cm ryb) a pan Petr
Hofbauer dokonce pouhou jednu šupinu, která mu zůstala na háčku.
Překvapen byl absolutní vítěz Fr. Zimmerhansel, který si odvezl jako první
cenu živé prasátko. Je nutno podotknout, že počasí akci přálo a všichni přítomní
se dobře bavili a často upřímně zasmáli.
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Obležený „Velký návesní“

Vítězové „Openryba 2015“ zleva: Fr. Lant, Petr Hofbauer, Jan Klouček ml.,
Fr. Bárta a Fr. Zimmerhansel.
Pořadatelé zprava: Jiří Pilz, Pavel Hadač, vzadu Mirek Vidiečan
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110. výročí založení SDH v Cepu
Odpoledne od 13.00 hodin patřilo Cepským hasičům, kteří slavili 110. výročí
založení sboru.
Odpolední program zahájil starosta obce, ing. Jan Vobejda a slavnostně předal
jednotce SDH Cep prapor, který je uznáním zásluh našich hasičů o rozvoj obce a
ochranu zdraví, životů i majetku jejích obyvatel. Po předání praporu se přítomní
odebrali k pomníku občanů Cepu padlých v obou světových válkách, kde
položením květin a vzpomínkou uctili jejich památku.
V rámci oslav 110. výročí založení SDH Cep se také konala soutěž v požárním
útoku, do které bylo přihlášeno celkem 13 družstev, z toho tři družstva žen. Aby
to bylo těžší, museli soutěžící nejprve absolvovat štafetový překážkový běh
(přenášení hadic, hasicích přístrojů, překonání překážek apod.) a do místa startu
požárního útoku doběhnout po břehu, nebo po lávce přes rybník (což přineslo
časový bonus). Bojovalo se s velkým nasazením, ale opravdu šlo vždy o „fair
play“. Výsledky hovoří za vše.

Pořadí družstev v požárním útoku ukazuje následující tabulka:
Muži
Pořadí
Družstvo
1.
Cep II
2.
Majdalena
3.
Cep I
4.
Rapšach
5.
Domanín
6.
Mirochov
7.
Lomnice n/Luž
8.
Dvory n/Luž
9.
Kojákovice
10.
Žíteč

Čas
1:27:70
1:34:50
1:36:37
1:45:45
1:47:90
1:50:07
1:51:40
2:08:70
2:12:20
2:53:75

Ženy
Pořadí
Družstvo
1.
Žíteč
2.
Majdalena
3.
Kojákovice

Čas
2:10:00
2:12:40
2:26:50

Velkou radost všem místním způsobilo družstvo Cep I, cepský hasičský dorost
ve věku 12 – 15 let, které obsadilo mezi družstvy zkušených hasičů
vynikající třetí místo. Vždyť jejich dospělí kolegové z družstva Cep II, kteří
byli vítězi soutěže, byli rychlejší jen o necelých 6 sekund a od v pořadí druhého
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družstva Majdaleny je dělily pouhé necelé 2 vteřiny. I to vypovídá o práci SDH,
jako celku.
Pro zábavu byla ještě zařazena soutěž v překonání rybníku po úzké dřevěné
lávce s kolečkem, ve které byl přepravován jeden další člen družstva. Byla
legrace, došlo i na „koupačky“, ale nikomu to nevadilo a dobrá nálada fandící
přítomné neopouštěla. A kdo to vyhrál? Opět jubilující SDH Cep, když Petr
Hofbauer přepravil přes zrádnou lávku Jirku Panského ve vynikajícím čase
0:22:97.
Po vyhodnocení výsledků předali starosta obce ing. Jan Vobejda a starosta
SDH Cep Jan Jezvík zúčastněným družstvům ceny a všichni přítomní si slíbili,
že příští rok zase …..
Oslava pak pokračovala zábavou s hudbou, zpěvem a tancem až do pozdních
hodin.

Prapor SDH Cep

Cesta k pomníku padlých

Cep I (dorost) startuje

Děvčata z Majdaleny v akci
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Družstvo žen SDH Žíteč

Některé disciplíny byly dost
netradiční

Petr Hofbauer převáží Jirku Panského

Cíl zasažen

„Staří páni“ běhali jako mladí

I takto to někdy končilo
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Zleva: Cep I, Cep II, Majdalena

Družstvo dorostu Cep I

V Jindřichohradeckém deníku vyšel v úterý 8. září tento článek:
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Poslední leč
V roce 2015 uspořádali cepští myslivci svou „poslední leč“ v sobotu 14.
listopadu 2015 v sále „Cepské hospody“. Začátek byl stanoven, tak, jako
obvykle, na 20:00 hodin. K tanci i poslechu hrála oblíbená skupina „Krystal“.
Nechyběla také bohatá tombola a dalším zpestřením zábavy taneční vystoupení
kankánových tanečnic. To opravdu zaujalo především pánskou polovinu
přítomných. Nicméně ani přítomné dámy neprotestovaly a všichni přítomní se
dobře bavili až do třetí ranní hodiny. O myslivosti a poslední leči bylo uvedeno
mnoho historických zajímavostí v předchozích ročnících kroniky. Proto se letos
omezíme jen na přiložení fotodokumentace, která má rozhodně nejvyšší míru
vypovídací schopnosti.

Skupina „Krystal“ opravdu umí

Zvěřina opět v tombole nechyběla

Tanečnice nastupují
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Ve víru tance

Fořt musí připálit…….

…..děvčata si zakouří….

....a zatančí dokonce v nedbalkách….

Soudě podle tváří Vaška Dvořáka a Libora Leštiny, je na tom kasa dobře
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Mikulášská nadílka
Svatý Mikuláš je historickou postavou a skutečně existoval. Narodil se někdy
kolem roku 270 na území dnešního Turecka a stal se biskupem. Byl velmi štědrý
a rád lidem pomáhal. V té době ale docházelo k pronásledování křesťanů, kteří
byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu se nevyhnul ani biskup Mikuláš,
který byl dokonce umučen k smrti. Stalo se to 6. prosince, a právě proto na toto
datum připadá jeho svátek. V tento den chodí převlečení Mikuláši po celém
světě. Liší se nejen jmény, ale také vzhledem a oblečením.
Návštěva Mikuláše je vždy spojena s nadílkou. Jeho vlídná vousatá
tvář vyvolává pocit moudrosti a laskavosti. Právě Mikuláš jakoby vytvářel
respekt ke stáří a ohleduplnosti. A jeho společník, anděl, je ztělesněním krásy,
něhy a pokory. České děti navštěvuje svatý Mikuláš už od 13. století v
předvečer svého svátku, tj. 5. prosince, a naděluje jim ovoce, sladkosti, čokoládu
a také různé další dárky. Zlobivé děti se ale mohou připravit na to, že za trest
místo dobrot dostanou jen uhlí, nebo brambory.
Mikuláš bývá oblečen v červeném, někdy bílém a dokonce
i ve zlatém plášti. Na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce
biskupskou berlu. Celý kostým většinou doplňuje bílý
plnovous. Mikuláše podle tradice doprovází symbol dobra,
éterický anděl, celý v bílém. Poslední postavou v trojici je
čert, který děti straší svým hrozivým vzhledem a je
symbolem zla. Čert většinou nosí řetěz, kterým hrozivě
chrastí a pytel, aby si v něm mohl odnést zlobivé děti do
pekla. Pro malé dítě je příchod Mikuláše, čerta a anděla
přímo zázrak. A na dospělých je, aby tuto starou tradici
zachovávali, předávali dál, ba přímo hýčkali, protože již po
staletí přináší radost a rozzářené dětské oči. V naší obci je tato tradice
zachovávána a cepské děti se proto každoročně mohou těšit na příchod štědrého
světce. Za to patří poděkování všem, kteří nadílku organizují, především pak
paní místostarostce Janě Pajchlové a těm, kteří jí obětavě pomáhají. Dík patří,
samozřejmě, také obecnímu úřadu, který akci zabezpečuje po finanční stránce.
V tomto roce se cepské děti sešly k uvítání světce a jeho doprovodu v sále
„Cepské hospody“ 5. prosince v 15:00 hodin. Svatým Mikulášem byla letos
slečna Eliška Svobodová, anděla ztělesnila Lucie Hadačová a čerta si zahrála
Adélka Márovcová. A musíme říci, že vše zvládly na jedničku. Některé děti se
35

zpočátku sice trochu bály, ale nakonec se radostný úsměv usadil na tvářičkách
všech. Děti si také s pomocí dospělých napsaly, nebo nakreslily svá přáníčka
adresovaná Ježíškovi na bílé zvonečky, a těmi pak ozdobily vánoční stromek
před kostelem sv. Jana Křtitele. Letos se jich s doprovodem rodičů, prarodičů,
nebo starších sourozenců na besídku dostavilo 24. A náklady pěkné akce?
Balíčky pro děti stály 5558, Kč, půjčení kostýmů Mikuláše a čerta z půjčovny v
Suchdolu n. Lužnicí 450 Kč, občerstvení (párek, rohlík, limonáda) 1734 Kč.
Příjemnou atmosféru dokresluje připojená fotodokumentace.

Píšeme a kreslíme svá přáníčka Ježíškovi

Mikuláš a jeho doprovod

Užaslé dětské oči

36

Byl jsi skutečně hodný?

Ať to tu ten Ježíšek opravdu najde!

Vánoce
Tak už tu jsou zase Vánoce a nedlouho po nich rok skončí Silvestrem. Všichni
jsme na to zvyklí a nikoho zpravidla ani nenapadne, zda to tak bylo vždycky,
nebo kde se vzaly některé zvyky a obyčeje, jak vznikly zpěvy, které
posloucháme, proč strojíme stromeček, dáváme si dárky atd. Není tedy od věci,
abychom v kronice alespoň lehce nastínili jak a proč to vlastně všechno je.
Co je advent? Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku,
období čtyř neděl před vánočními svátky. Dříve to byla doba postní, kdy byly
zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. Advent je také dobou zklidnění.
Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla
intenzivní práce v době od jara do podzimu a odpočinek v zimě, kdy se
vykonávaly domácí práce, jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.
Tradičním symbolem adventu je už od 19. století adventní věnec. U nás a
v jiných katolických zemích jsou na něm nejčastěji čtyři svíčky, z nichž tři mají
být fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání,
ztišení a čekání. Konec adventu představuje západ slunce Štědrého večera. V
současnosti se jednotlivé adventní neděle označují také jako železná, bronzová,
stříbrná a zlatá.
Od kdy a proč slavíme Vánoce? Křesťané začali Vánoce, jako příchod
Spasitele slavit ve třetím, respektive čtvrtém století. Nejstarší památkou, která to
dosvědčuje, je Filokalův chronograf z roku 354, kdy již bylo slavení Vánoc
zřejmě nějakou dobu zavedeno. Vánoce jsou slaveny v mnoha zemích různým
způsobem, stejně jako je to u mnoha křesťanských tradic.
Proč se pod stromečkem rozdávají dárky? Na našem území byl o Vánocích
v období středověku dodržován zvyk bdění a půstu. Také v předvečer „Narození
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Páně“ kněží a žáci chodili a koledovali po domech věřících. Je doloženo, že do
16. století měly vánoční dárky charakter úplatků. Oslava Vánoc se pak
v 17. století přesunula do rodin. Členové si vzájemně dávali drobné dárky. Děti
byly utvrzovány ve víře, že je přinesl právě narozený Ježíšek. Tedy žádný „Děda
Mráz“, nebo „Santa Claus“, jak byl tento starý zvyk chybně zpolitizován až ve
20. století.
Jak vznikla vánoční hudba a vánoční koledy? Nejstarší dokumenty o české
vánoční hudbě jsou zaznamenány v takzvaných „Mariánských chválách“,
pocházejících z 11. až 12. století, a nacházejí se v rukopisu uloženém
v knihovně Metropolitní kapituly pražské. Na našem území byly už ve 13. a
14. století, v době adventu oblíbeny písně s náboženskými motivy. Časem
některé z nich zlidověly do podoby koled. Potulní žáci si zpěvem koled
přivydělávali a šířili je mezi lid. Z období renesance pocházejí například písně
„Stala se jest věc divná“, „Panna syna porodila, beze vší strasti tělesné“ (dílo
Jana Campana Vodňanského), ale i „Narodil se Emanuel“ a „Ježíš náš spasitel“.
Snad nejznámější koledu „Stille Nacht“ („Tichá noc“) složili v roce 1818
pánové Mohr a Gruber pro kostel v Oberndorfu. Česká koleda „narodil se
Kristus pán“ našla své místo už v kancionálech Jednoty bratrské v 16. a 17.
století. Vánočním dílům českého hudebního baroka se věnoval Adam Václav
Michna z Otradovic, který je také autorem písně „Chtíc aby spal“. V pozdním
baroku se vyvíjí i žánr vánoční mše. Nejznámějším hudebním ztvárněním
vánoční mše v ČR je Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Ta je uváděna i pod
názvem „Hej mistře, vstaň bystře“. V současnosti jsou velmi oblíbeny právě
koledy jako „Tichá noc“, „Narodil se Kristus Pán“, „Nesem vám noviny“,
„Veselé vánoční hody“ a mnohé další, jako například americká „Jingle Bells“
(„Rolničky“), která je autorsky chráněna už od roku 1857.
Proč je na Štědrý večer na stole kapr? Ryba byla tradičním symbolem
křesťanství a postním pokrmem. Proto byly při klášterech už ve středověku
zakládány rybníky. Také Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan začínal svou
rybnikářskou kariéru v polovině 16. století v borovanském klášteře za opata
Matěje Kozky z Rynárce. Konzumace ryb o vánočních svátcích je doložena už
v 17. století, ale spíše jen v panském a církevním prostředí. Do měšťanských
rodin se kapr masověji dostal až ve století 19. a mezi venkovany a nižší vrstvy
obyvatelstva až po 1. světové válce.
Proč zdobíme vánoční stromeček? Tradice zdobení vánočního stromku
pochází z německých zemí. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném
stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. První stromeček u nás
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postavil a ozdobil v r. 1812 režisér pražského Stavovského divadla pan Leibich,
který pocházel z Bavor. Ke zdobení stromečku se používalo nejen ovoce, ořechů
a voskových, dřevěných, papírových nebo kovových ozdob, ale také pečivo.
Koncem 19. století byl stromeček zdoben také lojovými svíčkami, po vynálezu
parafínu v roce 1833 byly používány svíčky parafinové.
Jak je vidět, celá řada obyčejů žije u nás již po staletí a dodává i dnes těmto
posledním svátkům v roce neopakovatelný půvab a slavnostní ráz. V současnosti
jsou obvyklou vánoční výzdobou také stromky a stromy ve městech a obcích,
vesměs krásně ozdobené a tak nějak patřící k vánočnímu koloritu. V bývalé
ČSR se objevil v Praze tzv. „Strom republiky“. I naše obec má svůj, sice ne
příliš veliký, ale hezký vánoční strom před kostelem sv. Jana Křtitele. Letos se
jeho obrázek objevil 8. 12. v jindřichohradeckém Deníku.
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Investiční akce v roce 2015
Opravy v kostele
V roce 2015 byla restaurována socha sv. Jana Nepomuckého z
cepského kostela sv. Jana Křtitele. Práci provedl restaurátor, pan arch. Jiří
Štork. Na opravu sochy byla Jihočeským krajem poskytnuta dotace
z Grantového programu „Objekty kulturního dědictví 2015“. Za odvedené dílo
byla zaplacena celková suma 121 000. - Kč. Odborný dozor vykonávala paní
Mgr. Dagmar Grešlová. Restaurovanou sochu ukazuje přiložená
Restaurátorská zpráva.
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Pro rok 2016 se pro kostel sv. Jana Křtitele počítá s restaurací sochy Ježíše
Krista, opravou schodů na kruchtu a opravou kostelních lavic.

A že schody opravu potřebují nelze zpochybnit

Rybník „Král“
V rámci plánu hydrologických opatření bylo v roce 2015 přikročeno
k rekonstrukci rybníku „Král“, který je první umělou nádrží, zachycující přítok
povrchových vod přitékajících do obce při vydatných srážkách od lesa „Ochoz“.
V minulosti docházelo k zatopení obecních komunikací pod „Králem“. Proto
byla vybudována tzv. horní laguna, která je hladinově výš, než laguna spodní
(stávající „Král“), od které ji dělí hráz s obecní cestou. Zvýšila se tak celková
kapacita takto upravené nádrže. Tím bylo eliminováno nebezpečí zátop na
minimum. Práce provedla v dobré kvalitě firma JIPAMA z Hrachovišť
s celkovými náklady 226 503 Kč. Z této sumy činila dotace z fondu „Obnova
venkova“ JČKÚ 95 000. – Kč, obec ze svých prostředků zaplatila zbytek, tj.
131 503. – Kč. Celá částka byla zúčtována již 17. července 2015.

41

Spodní laguna rybníku „Král“

Už je skoro hotovo

Budování horní laguny

Hráz dělící obě laguny

Horní laguna po napuštění
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Hospodaření obce v roce 2015
Rozpočet
Rozpočet obce na rok 2015 byl po úpravách schválen jako schodkový. Jak plyne
z uvedeného přehledu, šlo o plánovaný schodek ve výši 308 639. - Kč.
Rozpočtový plán:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Plánované hospodaření se schodkem

3 725 808 . - Kč
4 034 447 . - Kč
308 639 . - Kč

Na účtech u KB v Třeboni a na spořicím účtu u ČNB měla obec k 31. prosinci
2014 uloženu celkovou částku 4 241 147,09 Kč, což rozpočtový schodek bez
jakýchkoliv potíží plně krylo.
Skutečnost:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Skutečné hospodaření s úsporou

7 274 473,46 Kč
5 473 521,41 Kč
1 800 951,95 Kč

Vzhledem k tomu, že skutečné rozpočtové příjmy byly o 3 548 665,46 Kč vyšší,
než plánované, bylo možno objem rozpočtových výdajů navýšit o další
významnou sumu 1 439 074,41 Kč. Přesto byl konečný výsledek hospodaření
obce o 1 800 951,95 Kč příznivější, než plánovaný1.
Lze tedy konstatovat, že i v roce 2015 hospodařila obec velmi úspěšně. O tom
svědčí stav účtů u KB a ČNB v Třeboni k 31. 12. 2015. Na běžném účtu u KB
v Třeboni měla obec uloženo 262 421,85 Kč, na spořicím účtu u KB v Třeboni
3 256 961,33 Kč a na spořicím účtu u ČNB byla 2 558 091,72 Kč. Dohromady
je to tedy 6 077 474,90 Kč. Z toho plyne, že obecní úspory za rok 2015 vzrostly
o celých 1 836 327,81 Kč.

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 nikoho ani nenapadne,
1

Tato suma se liší od vykázaného nárůstu finančních prostředků na bankovních účtech o připsaný bankovní
úrok 35 375,86 Kč.
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že do těchto „samozřejmostí“ musí být investovány další značné prostředky.
Proto uveďme jen několik málo příkladů.
V roce 2015 bylo zaplaceno:
Za skládkování a svoz odpadů
Za materiál a práce kultivující vzhled obce
Za opravy a údržbu vodárny
Za materiál a opravy „Myslivny“
Za těžbu a výsadbu v obecním lese
Za nové knihy pro obecní knihovnu
Za projekt RD pro zájemce o výstavbu v Cepu
Za restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Za dopravu obědů pro občany obce, kteří je odebírají

85 538. - Kč
38 470. – Kč
61 271. – Kč
170 854. – Kč
21 992. – Kč
9 063. – Kč
75 806. – Kč
121 000. – Kč
5 415. - Kč

Pouze za tyto vybrané položky je to slušná suma 589 409. - Kč. A není to ještě
všechno. Zadarmo nelze realizovat ani provoz čističky OV, opravy osvětlení,
platby za spotřebované energie, činnost spolků, platby zaměstnancům obce,
údržbu a provoz technických prostředků, péči o nemovitý obecní majetek,
fungování obecního úřadu, kulturní a zábavné akce pro děti i dospělé atd. atd.
Každý občan naší obce dostane formou jakési nepeněžní dávky, kterou si vlastně
ani neuvědomuje, ročně nezanedbatelnou částku z obecních prostředků. A navíc,
podívejme se například na platby občanů jiných obcí za vodné a stočné, nebo za
likvidaci odpadů a srovnejte to s tím, co platíme my zde. Asi bychom na „svůj“
Cep měli být po právu pyšní!

Drobné zprávy
Máme tu bachyni
Myslivec a milovník přírody pan Václav Dvořák ml. ohradil svůj pozemek za
skládkou komunálního odpadu a vytvořil tak oboru, do které vypustil samici
černé zvěře, myslivci zvanou bachyně. Prasátko má podle odhadu asi 80 kg a
stalo se tak trochu místní atrakcí. Lidí se nebojí a je vděčné za nějaký ten mlsek,
který od nich dostane.
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V lese bychom takové zvířátko určitě potkali neradi

Ze sportu.
Dne 9. května byly sehrány dva mistrovské zápasy v nohejbalu trojic. Na
domácím hřišti Cep B v sestavě Hofbauer Petr, Wipplinger Michal, Šniager
Pavel a Šniager Tomáš remizoval s družstvem Horní Pěny 3:3, Cep A v sestavě
Hart, Wipplinger, Pelouch, Šubrt a Soukup Jos. ml. porazil vysoko na jejich
hřišti mužstvo Černovic 6:0 a přivezl domů cenné vítězství.

Ranní rozhraní odcházející fronty s deštěm
Počasí někdy vykouzli různé efekty,
které můžeme jen obdivovat. Je to
například duha. Tu ale vidíme
poměrně často. Na našem snímku je
zachycena
odcházející
fronta
s deštěm a „nevlídnem“ a za ní
nastupující oblast vyššího tlaku
s pěkným počasím. Takto to na
obloze nad naší obcí vypadalo
jednoho velmi časného květnového rána.

Hasiči pod pergolou
Přátelské posezení členů Sboru dobrovolných hasičů Cep se konalo 6. 6.
2015 pod pergolou „Cepské hospody“. Přítomní se dobře pobavili a k chuti
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přišla i grilovaná vepřová kýta. Funkce „kuchařů“ se ujali členové SDH Josef
Soukup st. a Pavel Březina st.

Josef Soukup (vlevo) a Pavel Březina (vpravo) v akci.

Práce v objektu „Myslivna“
Oprava fasády hospodářské budovy objektu „Myslivna“ nebyla provedena
dodavatelsky, ale vlastními silami díky tomu, že mezi zaměstnanci pečujícími o
údržbu obce byl v roce 2015 také zedník Petr Hofbauer. Práce byla provedena,
jak je patrno i z připojených fotografií, v dobré kvalitě a v porovnání s
obvyklou dodavatelskou cenou velmi úsporně.
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Porucha obecní vodárny
Nepříjemná porucha vodárny, která zapříčinila časté výpadky dodávek vody do
rozvodu, byla po velkém úsilí odstraněna dne 18. listopadu. Šlo o únik proudu
do země v důsledku poruchy izolací na zemní spojce kabelu. Mimořádně obtížná
byla především lokalizace místa, kde došlo k poškození v zemi uloženého
kabelu.

Výlov rybníku „Velký návesní“
Rybník „Velký návesní“ byl sloven dopoledne 4. dubna v režii místní
organizace Českého rybářského svazu. Kdo přišel, mohl se jednak podívat na
práci „fišparty“ a koupit si tentokrát ne vánočního, ale velikonočního kapra.
Bylo připraveno také výborné občerstvení. Výlov organizovali pánové Pavel
Hadač, Libor Leština, Mirek Vidiečan, Mirek Bečka a Jirka Pilz.

Před výlovem v 7:00 hodin

Je vyloveno

Ryby byly pěkné

Pavel Hadač zjevně spokojen
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Výlovy ostatních obecních rybníků:
17. října byl loven malý rybník Bajgar, na to 22. října rybník Nový u Cepu a
11. listopadu pak Starý u Cepu. Oba posledně jmenované rybníky má
v pronájmu Rybářství Třeboň, a. s. Následující obrázky jsou z výlovu „Starého u
Cepu“.

Výlov u Dvořáků (čp. 1)
V úterý 22. prosince se u Dvořáků v čp. 1 konal výlov jejich soukromého
rybníku zvaného „Louže“. Zváni byli přátelé, známí, sousedé, a pokud někdo
přišel bez pozvání, byl přivítán rovněž. Hostitelka paní Vlasta Dvořáková se
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starala o to, aby každý měl co pít a dostal něco dobrého na zub z rybích
specialit, které byly na místě připravovány „šéfkuchařem“ Mirkem Vidiečanem.
A každý návštěvník si také mohl odnést rybu domů.

Přímo na místě připravoval rybí lahůdky pan Miroslav Vidiečan st.

Odečet stavu vodoměrů
Spotřeba vody odebírané z obecního vodovodu jednotlivými domácnostmi je
evidována a odběratelům účtována pololetně. Odečet provádí osobně člen
obecního zastupitelstva pan František Jezvík ml. V roce 2015 se cena vody
nezměnila a zůstává i nadále ve výši 16,50 Kč za 1m³. Mimo toho je
domácnostem účtováno ještě stočné a to 100. - Kč na osobu v obci trvale žijící a
300. – Kč na rekreační objekt.

Zaměstnanci obce v roce 2015
V roce 2015 byli na OÚ v Cepu zaměstnáni:





Benda Jan
Hadačová Zdenka
Hartová Věra
Hofbauer Petr

- údržba obce
- úklid OÚ
- zvoník
- údržba obce
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Hudylivová Petra
Chrtová Jaroslava
Jirava Karel
Kocourek Vladimír PhDr.
Soukup Josef
Staněk Zdeněk
Škvorák Josef ing.
Vobejda Jan ing.
Zeman Václav st.
Pajchlová Jana

- údržba obce
- knihovnice a účetní OÚ
- údržba obce
- kronikář
- správce objektu „Myslivna“
- správce skládky odpadů
- správce obecní vodárny
- lesní hospodář
- mechanik věžních hodin
- správce obecních bytů

Poslední den v obchodu
Dnem 30. 12. 2015 ukončila z osobních důvodů svoji činnost v místním
obchodu paní Ivana Šebestová, která zde pracovala od 13. 10. 2008. V obci
byla oblíbena a za její práci jí patří poděkování všech občanů, kteří u ní
nakupovali. I ona sama přiznala, že se jí po cepských zákaznících zasteskne. Do
dalších let jí všichni přejeme úspěch a spokojenost.

Takto to vypadalo v poslední den, kdy v Cepu prodávala paní Ivana
Šebestová

Inventura majetku obce
Dnem 13. prosince byla zahájena inventura obecního majetku. Úkol je to
nemalý. Jedná se o inventuru všeho, co obci patří a nalézá se v budově obecního
úřadu, kostele sv. Jana Křtitele, „Cepské hospodě“, obchodu, hasičské zbrojnici,
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vodárně, čistírně odpadních vod, skládce odpadů, na dětském hřišti a v
„Myslivně“. Inventuru provádí inventární komise ve složení: paní Jana
Pajchlová předsedkyně a členové pánové Josef Soukup st., Pavel Březina st. a
Michal Chrt. Úkol musí být splněn do 14. ledna 2016.

Vánoční ryby
Jako každoročně i v tomto roce dostali občané Cepu od obce „pod stromeček“
vánoční kapry. Na základě nové smlouvy uzavřené v roce 2015 mezi obcí Cep a
Rybářstvím Třeboň, a. s. o pronájmu obecních rybníků došlo ale k určitým
změnám. Vedle výše nájemného (nyní 5 500. – Kč/ha rybníku) se také změnil
klíč, podle kterého jsou ryby rozdělovány obyvatelům. Počínaje tímto rokem,
dostane každý, kdo je v Cepu přihlášen k trvalému pobytu k Vánocům svého
kapříka, ne tedy např. tříčlenná rodina dva, pětičlenná tři atd., jak tomu bylo
doposud. Výdej ryb proběhl v úterý 22. 12. 2015 od 13.00 hodin před místním
obchodem smíšeným zbožím. Ryby pod dohledem starosty ing. Jana Vobejdy
vydávali pánové Pavel Březina st. a Petr Hofbauer.

Je to ale „Macek“
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Společenská kronika
V tomto roce oslavili:
Padesáté narozeniny:
Paní Jana Dvořáková
Pan Miroslav Bečka
Pan Miroslav Hadač
Šedesáté narozeniny:
Pan Pavel Březina
Pan Václav Dvořák
Paní Marie Korbelová
Pan Josef Suk
Paní Margita Vantuchová
šedesátépáté narozeniny:
Pan Josef Herda
Paní Marie Soukupová
sedmdesáté narozeniny:
Paní Věra Hartová
Pan František Janovský
Pan Jaroslav Růžička
sedmdesátépáté narozeniny:
Pan Jan Benda
Pan František Hadač
Pan PhDr. Vladimír Kocourek
Pan Josef Leština
sedmdesátéšesté narozeniny:
Paní Marie Jezvíková
sedmdesátésedmé narozeniny:
Paní Milena Dvořáková
sedmdesátéosmé narozeniny:
Paní Růžena Bečková
Paní Zdeňka Hadačová
Paní Marcella Melenová
sedmdesátédeváté narozeniny:
Pan Jiří Macoun
osmdesáté narozeniny:
Pan František Hadač
Paní Marie Paďourková

č. p. 40
č. p. 65
č. p. 89
č. p. 95
č. p. 45
č. p. 93
č. p. 98
č. p. 33
č. p. 11
č. p. 12
č. p. 64
č. p. 39
č. p. 98
č. p. 78
č. p. 85
č. p. 97
č. p. 75
č. p. 41
č. p. 17
č. p. 65
č. p. 30
č. p. 71
č. p. 43
č. p. 30
č. p. 38
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osmdesátétřetí narozeniny:
Paní Ludmila Hadačová
osmdesátésedmé narozeniny:
Paní Marie Klímová
osmdesátéosmé narozeniny:
Paní Marie Komárková

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!

Sňatky
V roce 2015 se rozhodli jedna mladá dáma a tři pánové, že vstoupí do stavu
manželského. Tolik svateb jako v roce 2014 a letos, jsme zde už léta nezažili. Je
jen škoda, že sňatek často znamená také následování partnera jinam, a naše obec
se tak pomalu vylidňuje. Nám nezbývá, než všem novomanželům popřát hodně
štěstí a krásný život tam, kde chtějí založit svou rodinu.
Prvním mladým párem, který stanul 13. 6. 2015 na samém začátku společné
cesty životem byli slečna Veronika Jašková a pan Stanislav Inderholz jr.
z Cepu čp. 33. Ať je ta třináctka šťastná! Oba snoubenci v současnosti pracují ve
Vídni. Jejich hezké svatební oznámení nebylo možno skenovat, respektive
jakýkoliv sken byl špatně čitelný. Proto bude následovat jen přepsaný obsah:

Kdyby neexistovali optimisté,
neexistoval by stav manželský.

Veronika Jašková
Stanislav Inderholz
oznamují, že neřídíce se radami
zkušenějších přátel
stanou dne 13. 6. 2015 v 11:00 hodin
na zámku v Třeboni,
kde ztratí svou svobodu
a všechny výhody z ní plynoucí.
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Ženich s nevěstou na zámku v Třeboni

Rodiče jsou naší jistotou a my jsme na začátku společné cesty
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Podle prastarého zvyku stála u domu čp. 33 také brána
Druhý pár uzavřel manželství 1. srpna 2015. Nevěstou byla slečna Veronika
Dvořáková z Cepu čp. 1 a ženichem pan Richard Perzl z Holiček. Takto
vypadalo jejich svatební oznámení:

55

Nevěsta se setkává se ženichem…

Na bráně se bude „zatahovat“

…a loučí se s rodiči

Tatínkův nejdražší přípitek v životě

Třetím párem snoubenců, kteří se rozhodli uzavřít manželství, byli pan MVDr.
Martin Dvořák z Cepu čp. 45 a slečna Stanislava Divoká. Manželství uzavřeli
22. srpna 2015 v Třeboni.
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Na přiložených fotografiích chybí nevěsta a její rodina, protože s tou se cepští
Dvořákovi shledali až v Třeboni, kde se konal obřad a po něm hostina.

Ani tady nechyběla „brána“

Tatínek měl od rána dobrou náladu

A jde se „na to“

Maminka vede ženicha

Čtvrtou, letos poslední svatbou, byl sňatek pana Michala Jiravy a slečny
Kateřiny Baborové z Cepu čp. 39, který se konal v sobotu 29. srpna. Protože
k této události více informací nemáme, přejeme jen celé rodině šťastný a
spokojený život.
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Naši noví občánci
Manželům Renatě a Alešovi Pšeničkovým z čp. 35 se narodil synek Adámek.
Chlapeček jako buk vážil 3,77 kg a měřil 52 cm. Světlo světa spatřil krátce po
20. hodině večerní 7. července 2015. A na přiložených fotografiích mu to
opravdu sluší.

Pěkně vítáme na světě!

Chlapeček asi po čtvrt roce

A ještě jeden klouček v tomto roce v naší obci přibyl. Šťastným rodičům Evě a
Pavlovi Šimánkovým z čp. 6 se narodil syn Jakub Šimánek, vážící 3,82 kg a
dlouhý 51 cm. Na svou maminku Evu se poprvé podíval ráno 15.10. 2015 ve
3:20 hodin.

A takhle se malý Kubík umí usmát na svět asi po dvou měsících
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Jakoubek mezi svými sourozenci

Počasí v roce 2015
Hned na Nový rok 1. ledna se začalo oteplovat. V noci bylo lehce pod bodem
mrazu (0°C až -3°C), ve dne do +4°C. V pátek 2. ledna spadlo 1 – 3 cm sněhu,
který ale hned odtával. V noci na 4. 1. napadlo cca 8 cm. Denní teplota ale byla
+2°C a proto sníh opět rychle tál. Celkově byl leden měsícem nadprůměrně
teplým, rtuť klesala pod 0°C jen velmi mírně, většinou bylo v noci mezi -3°C a 1°C. V naší nadmořské výšce napadl do konce druhé dekády sníh pouze 2x a
hned roztál. Obloha byla vesměs oblačná až zatažená, časté srážky byly ale
dešťové, ojediněle smíšené. Sychravo a po ránu mlhavo bylo hlavně v druhé
polovině měsíce. Voda se nevsakovala a stála na polích a lukách. V pátek 23. 1.
v noci začal padat sníh a námraza komplikovala dopravu na většině území
republiky. Cepu se ale „klouzačka“ jako zázrakem vyhnula. Sněhová pokrývka
do 3 cm ležela ještě v sobotu 24. ledna. Pak až do konce měsíce bylo setrvale
v noci slabě pod 0°C, odpolední teploty lehce nad 0°C nepřekročily +5°C.
Únor byl celkově teplotně nadprůměrný (bylo dosaženo průměrné teploty
+0,7C). V první dekádě bylo sice nejchladněji, přesto to ale žádná zima, jak ji
známe, nebyla. Nejníže byla noční teplota v sobotu 7. 2. Dosáhla až - 7°C.
Druhá a třetí dekáda byly ještě teplejší. Nejvýše se odpoledne vyšplhala rtuť
v pondělí 16. 2. (+9°C) a v pátek 20. 2. (+10°C). Noční teploty se od úterý 10.
února do neděle 15. února pohybovaly těsně okolo 0°C, potom do konce měsíce
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jen slabě pod 0°C. Srážky byly poměrně časté, a to dešťové, sněhové i smíšené.
V Cepu napadly nejvýše 3 cm sněhu, který ale během 24 hodin zase roztál.
Ranní mlhy se objevily jen občas. Přesto byly z jiných oblastí ČR zprávy o
silném sněžení a nesjízdných silnicích. Dopravní nehody byly dosti časté, zvl.
po sněhových, nebo smíšených srážkách. Celkem byl únor měsícem nezvykle
teplým, mokrým, blátivým a sychravým. Svého vrcholu v něm dosáhla
chřipková epidemie, která trápila všechny oblasti ČR, Cep nevyjímaje.
Březen byl měsícem poměrně chladným, zvláště ve své druhé polovině. První
dekáda měla teplotní tendenci velmi pomalu klesající. Ranní teploty, které
zpočátku byly okolo 0°C, nebo nepatrně nad 0, se postupně měnily až na -6°C v
úterý 10. 3. Ale tento den byl jasný, „jako vymalovaný“. Odpolední teploty se
pak pohybovaly v rozmezí +8°C až +12°C. Střídal se rychle charakter oblačnosti
od „zataženo“ až po „skoro jasno“. Občasné srážky byly poměrně slabé,
většinou dešťové, výjimečně smíšené, vítr slabý až mírný západní, respektive
jihozápadní.
11. 3. se počasí pokazilo, od rána bylo zataženo a pršelo. Do 15. 3. bylo chladno,
ráno mezi -1°C a 0°C, odpoledne mezi +2°C a +5°C. V neděli 15. 3. byl ráno
sněhový poprašek. Odpoledne se obloha protrhala a ukázalo se slunce. Vál silný
vítr.
Od pondělí 16. 3. se začalo oteplovat a počasí se lepšilo. Ranní teplota kolísala
od +4°C (17. 3.) do -5°C (20. 3.), odpolední od +10°C do +15°C. Od 17. do 20.
března včetně, bylo jasno, beze srážek. Počasí se pokazilo až v sobotu 21. 3.
Večer se zatáhlo a začalo pršet. V našem kraji napadlo 6,5 mm srážek (nejvíce
v celé ČR). V dalších dnech do 25. 3. bylo polojasno, respektive jasno,
odpoledne až +16°C. Pak přišlo lehké ochlazení, teploty v noci byly ale nad 0°C
a ve dne od +8°C do +10°C, slabě pršelo. Kalamita přišla až v noci z 29. na
pondělí 30. 3. Vydatně pršelo a vál silný vítr, na Šumavě 28 m/sec. Napršelo až
40 mm srážek. Na řece Otavě byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Na
některých řekách v severovýchodních Čechách byl vyhlášen dokonce stupeň 3.
V noci se teploty pohybovaly mezi 0°C a +3°C, ve dne od +8°C do +10°C.
V úterý 31. 3. byla kvůli silnému sněžení a tvorbě ledu uzavřena dálnice D8 od
Ústí nad Labem po hranice s Německem. Napadlo hodně sněhu, viditelnost
klesla na 30 m a bylo potřeba odstranit led z vozovky. Dálnice D1 byla s
opatrností sjízdná. Na 150 kilometru ve směru na Brno však komplikovalo
provoz několik dopravních nehod, za nimiž se vytvořila desetikilometrová
kolona. V Ústeckém a Karlovarském kraji se stalo mnoho dopravních nehod.
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Špatná byla situace především na hlavním tahu z Karlových Varů přes
Chomutov a Teplice. Kamiony stály v každém větším stoupání. Na Jablonecku
napadlo za 3 hodiny 15 cm sněhu. V Třeboni byla slabá vrstva sněhu, v Cepu
nic.
Ve středu 1. dubna jsme se probudili do chladného počasí. V noci napadlo cca 2
cm sněhu, který roztál přes dopoledne. V noci lehce pod 0°C (asi -2°C), ve dne
do +7°C. Výkyvy počasí „dubnové“. Chvíli zuří vichr, chvíli svítí slunce, chvíli
je zataženo. Ve čtvrtek 2. 4. ráno bylo nasněženo, asi 3 cm. Jinde (na horách)
spadlo až 30 cm. V noci teploty 0°C až -4°C. Přes den do +6°C. 3.4. bylo
naměřeno na Jizerce -12°C, na Šumavě dokonce -20°C. Padl teplotní rekord.
Až do 6. 4. bylo v Cepu počasí prakticky beze srážek, vítr jen mírný, teploty
v noci do -5°C, přes den do +5°C. Oteplení přišlo až 8. dubna. V noci 0°C až
+4°C, ve dne kolem +20°C. V sobotu 11. 4. jsme naměřili už +21°C a
odpoledne ve 14:30 hod. přišla první bouřka, nepříliš silná a se slabým, krátkým
deštěm. V neděli 12. 4. Bylo jasno až polojasno, beze srážek, teploty odpoledne
do +19°C. Hezké počasí se slunečními dny a jen občasným slabým deštěm,
který brzy vystřídalo slunečno, trvalo až do 23. 4. Teploty v některých dnech
atakovaly +20°C. Od 19. do 22. dubna byly ranní mrazíky, které dosahovaly až
-3°C. Potom přišlo oteplení a denní teploty se zase usídlily okolo + 20°C. Jarní
počasí končilo nedělí 26. 4. Následovalo ochlazení, v noci 29. a 30. 4. přízemní
mrazíky, denní teploty mezi +10°C a +14°C. Srážky slabé, v poslední dekádě
napršelo v Cepu jen 12 mm.
Květen. 1. máj přivítal deštěm a chladem. Od rána bylo zataženo, odpoledne už
beze srážek a asi +12°C. Od večera 30. 4. do odpoledne 1. 5. napršelo 5mm. Od
večera 1. 5. do odpoledne 2. 5. (sobota) 6mm. Pršelo drobně i v neděli 3. 5., ale
odpoledne se nesměle usmálo sluníčko. Také teplota byla ráno +7°C a ve dne
byla asi o 2°C vyšší, než v minulých dnech. V úterý 5. 5. bylo v 8:00 hod. ráno
+15°, odpoledne už +25°C. Ráno bylo sice mlhavé, ale přes den se vyčasilo až
na polojasno. Večer a v noci přišel déšť a bouřka. Ve středu poklesla teplota ve
dne na +15°C až +17°C. Druhá dekáda přinesla poměrně pěkné jarní počasí, ale
byla chudá na srážky. Pršelo až 20. května a v dalších několika dnech. Do 22. 5.
napršelo 16 mm. V noci na 20. 5. bylo naměřeno ve skleníku jen -2°C.
Odpolední teploty mezi +14°C a +17°C. Zataženo, sychravo, chladno. Od 22. do
25. 5. napršelo dalších 44 mm. Až v pondělí 25. května se už ráno objevilo
slunce. Bylo polojasno, večer oblačno, teploty odpoledne +18°C až +20°C. Do
30. 5. byly časté přeháňky a místy déšť. V Cepu napadly 3 mm. Denní teplota v
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sobotu 30. 5. už překonala „dvacítku“ (+22°C), dopoledne bylo polojasno až
oblačno, odpoledne přibývala oblačnost a začalo pršet. Napadly 3 mm vody.
V neděli 31. od rána slunečno, k večeru oblačno, teplota +25°C. V poslední
dekádě noční teploty dosahovaly +2°C až +°C 7. V Cepu v květnu napršelo
celkem 77 mm.
Červen začal počasím beze srážek, bylo skoro jasno až oblačno. V noci od +9°C
do +14°C, ve dne až +25°C. Teplé počasí trvalo až do neděle 7. 6. Nejteplejším
dnem byla sobota 6. 6., kdy rtuť překročila +30°C. V neděli odpoledne se začalo
zatahovat, v pondělí 8. 6. večer začalo pršet (poprvé v červnu) a přišla bouřka,
která trvala celou noc. Déšť byl vytrvalý, několikrát se změnil v přívalový. Za
noc z pondělí na úterý 9. 6. napršelo v Cepu 43 mm vody. Pondělí dopoledne
ještě bylo deštivé, odpoledne srážky ustávaly. Spolu s přechodem studené fronty
došlo k ochlazení, denní teploty poklesly až o 15°C. Nejchladněji bylo v úterý 9.
6., kdy denní teplota dosáhly maxima + 17°C a napadly ještě 2 mm vody. Od 10.
června ubývalo oblačnosti a v Cepu to bylo bez srážek. Ve středu 11. odpoledne
bylo už oblačno, ve čtvrtek 12. polojasno a teplo až +24°C. Až do soboty 13. 5.
slunečno, zatahovalo se až odpoledne a večer několikrát v dálce zahřmělo.
V sobotu teploměr překročil +30°C a teplá a méně slunečná byla také neděle 14.
června (+26°C). Už odpoledne opět v dáli hřmělo a okolo 17:00 hodiny začal vát
velmi silný nárazový vítr. Lámal i dost silné větve, kterých byly za malou chvíli
plné silnice i zahrady. Přišel také dešťový příval, který naštěstí netrval dlouho.
Během necelé hodiny spadly 3 mm vody. Od pondělí 15. 6. se ochladilo o 12°C,
ale vítr se utišil a nepršelo. Podobně v úterý bylo většinou zataženo, teploty
+17°C až +20°C a beze srážek. Středa 17. 6. odpoledne polojasno, nepršelo,
+17°C. Chladnější počasí trvalo dále beze srážek až do čtvrtku 18. 6. večer, kdy
začalo silně pršet a do rána 19. 6. napršelo 10 mm. Další srážky byly v noci na
sobotu 20. 6. Do 22. 6. spadly celkem další 3mm vody. V noci na 23. 6. (úterý)
silně pršelo a do rána spadlo 9 mm vody. Teplota 23. 6. ráno 9°C, v poledne
17°C. Ve středu 24. června teploty do 18°C, proměnlivá oblačnost a přeháňka
při které po poledni napršely 2mm. Noc na čtvrtek 25. června byla velmi
chladná. Padly i rekordy. Na Šumavě na Jezerní slati bylo naměřeno -4,6°C,
v Horské Kvildě -3,6°C. V Cepu byly ráno + 2°C. Čtvrtek 25. 6. byl slunečný,
až + 23°C, nepršelo, noc ještě dosti chladná. Následující pátek byl rovněž
slunečný a teplý, zatahovat se začalo až večer, beze srážek. Sobota (27. 6.)
začala sluncem, k večeru se zatáhlo a v noci přišel vydatný déšť, napadlo 7 mm
vody. Až do konce měsíce teploty stoupaly až na úroveň tropických hodnot,
nepršelo, ale celkově byla poslední dekáda měsíce cca 3°C pod průměrem.
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Červenec začal tropickými teplotami. V noci teploty v Cepu dosahovaly +12°C
až +17°C, denní vesměs okolo +33°C až +35°C. Nejtepleji bylo v neděli 5. 7.,
kdy bylo odpoledne v Cepu naměřeno +36,7°C. Slunečno bylo až do 7.
července, přestože jinde pršelo, nebo byly bouřky (Šumava), v Cepu nic. Sucho
vadilo celé přírodě, tráva skoro nerostla, zeleninu museli zahrádkáři dobře
zalévat, pokud bylo čím. Od 8. 7. nastalo ochlazení o více než 10°C. Odpolední
teploty byly v rozmezí příjemných +21°C až +25°C . Nejchladnější noc byla
z 9. na 10. července, kdy byla na Šumavě naměřena teplota - 3°C. Závěr
dekády byl většinou polojasný, s občasnými krátkými srážkami. Od začátku
července do pátku 10. 7. napršelo v Cepu celkem 8 mm. Druhá dekáda
pokračovala suchým a teplým počasím. Denní teploty nad +30°C převažovaly.
Chladněji bylo jen 13. a 14. 7., kdy také mírně zapršelo. V závěru dekády se
lehce ochladilo, teploty v sobotu, neděli a pondělí (18. – 20. 7.) byly do +27°C.
V této dekádě spadlo pouze 7 mm vody. V úterý 21. 7. se vrátily tropy a v Cepu
nespadla ani kapka vody. Ochladilo se jen málo ve čtvrtek, kdy spadl 1 mm
vody, v pátek 24. 7. se zatažená obloha opět vyjasnila (polojasno) a dusno
pokračovalo. Tráva byla na mnoha místech vyprahlá do hnědé barvy, 24. 7.
vyhlásil hejtman kraje požární nebezpečí a stanovil závazná pravidla chování
lidí v přírodě. V sobotu 25. 7. se večer zatáhlo a jemně zapršelo, ale nespláchl se
ani prach. V neděli přišlo příjemné ochlazení, v noci na pondělí (27. 7.) napršely
v Cepu 2 mm. V noci byla teplota +10°C, denní pak příjemných +23°C. Další
déšť padal brzy ráno ve středu 29. 7. Napršely další 2 mm. Ještě 1 mm pak
v noci na čtvrtek 30. 7.
Červenec jako celek byl nejteplejší za posledních 12 let a mimořádně suchý.
Bylo 9 tropických dnů a byla naměřena rekordní teplota v ČR, 39,2 °C.
V Cepu napršelo za celý měsíc pouze 21 mm, což bylo znát na úrodě a jakosti
ovoce, všech zemědělských produktů a zeleného krmiva pro zvířata.
Sobota 1. a neděle 2. srpna přinesly teploty do +25°C. Od pondělí 3. 8. opět
nastoupily tropy. V noci bylo +15 až +21°C, odpoledne dokonce +35°C. Velké
sucho, tráva hnědá, v lese ani nejmenší prašivka. Bylo ale dost borůvek a ty byly
kupodivu velké. Do neděle 9. 8. nespadla z oblohy ani kapka, až toho dne okolo
16:00 hodin přišla bouřka se silným větrem a přívalem. Ochladilo se přechodně
o 13°C . Během 30 minut spadlo 7,5 mm vody. Pak se opět vrátily tropy.
Ranní teplota +20°C a odpolední +34°C. Až do 15. 8. žádná změna, venku
34°C, v domech o něco méně. Lidé byli unaveni, bez náboje, podle zpráv lékařů
významně vzrostl počet zemřelých, převážně seniorů a kardiaků. Až v sobotu
15. 8. večer přišla bouřka, déšť a napršelo 6 mm. Zároveň v neděli odpoledne se
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ochladilo na +26°C. V noci bylo +15°C. Nicméně bylo sucho, srážky nebyly ani
znát. Pršet začalo až večer, sice nešlo o příval, ale déšť byl trvalý a pršelo také
celé pondělí 17. 8. Teplota v pondělí 18. 8. ráno byla 12°C, v poledne 18°C. Do
20.00 hodin večer napršelo celkem 27,5 mm. Další dny byly oblačné až
zatažené, noční teploty +10°C až +13°C, denní +19°C až +23°C. Do čtvrtečního
rána (20. 8.) napršely celkem 3 mm. V pátek 21. 8. jen ráno náznak srážek, bez
významu. Do úterý 25. 8. bylo oblačno až zataženo, sporadicky velmi slabý
déšť, srážky neměřitelné, mírné oteplování. Ve středu 26. 8. pak skoro jasno,
ranní teplota +10°C, odpoledne až +27°C. Až do konce měsíce nespadla ani
kapka vody. Naopak došlo k oteplení a poslední čtyři dny měsíce byly opět
tropické. V noci teploty +15°C až +18°C, odpoledne +31°C až +32°C. Horko
bylo úmorné, všichni toužebně čekali na ochlazení a déšť. V lese stále nebyla
ani prašivka. V srpnu spadlo v Cepu celkem 44 mm vody. Měsíc byl srážkově
výrazně podprůměrný, teplotně nadprůměrný. Na řadě stanic padly dlouhodobě
platné teplotní rekordy. V Českých Budějovicích bylo naměřeno v pondělí 31.
srpna +36,9°C. Letošní léto bylo nejteplejší za celou dobu, po kterou je
počasí sledováno (220 let).
I září začalo tropickým počasím. V úterý 1. 9. byly ranní teploty mezi +16°C a
+19°C, denní v Cepu dosáhly +32°C. Celý den byl jasný až skoro jasný. Tím ale
konečně tropy skončily. Letošní léto bylo nejteplejší za 240 let, (měří se od
roku 1775). Bylo v něm 30 tropických dnů.
V noci na středu 2. 9. začal vát silný vítr a pršelo. Spadlo 6mm. Ve středu bylo
oblačno až zataženo, teplota ve dne +21°C. V noci na čtvrtek 3. 9. byla teplota
pod +10°C a napršelo 8 mm. Denní teplota ve čtvrtek +20°C, beze srážek až do
večera, kdy se zatáhlo a do pátečního rána napršelo dalších 8 mm. Nové,
tentokrát slabé srážky přišly v noci na neděli 6. 9. Napršely 2 mm. Odpolední
teploty do +20°C. Potom pršelo až v pondělí 7. 9. Večer, kdy spadly 3 mm. Ve
středu 9. 9. dopoledne silně zapršelo a potom ještě trochu v noci na čtvrtek 10.
9. Dohromady spadlo dalších 8 mm. Čtvrtek a pátek 10. a 11. 9. byly chladné
dny. V noci teplota klesala na +4°C až +6 °C, odpoledne bylo +15°C až +17°C.
Přišly také ranní mlhy, ale jen ojedinělé přeháňky, srážky neměřitelné. Sobota
12. 9. byla slunečná a teplá, neděle už oblačná a v pondělí zapršelo. Do úterního
rána (15. 9.) napršely dohromady jen 2 mm. Noční teploty do +10°C, odpolední
až +24°C. Ve středu 16. 9. se začalo oteplovat a teploměry ukazovaly odpoledne
+25°C. To pokračovalo i ve čtvrtek, kdy teplota atakovala +30°C (31. tropický
den roku 2015, v Klatovech bylo naměřeno +34°C). V Cepu bylo odpoledne
+28°C. srážky nebyly. Ty přišly až okolo 3. hodiny ranní v pátek 18.9., kdy
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střídavě pršelo až do odpoledne. Pak srážky ustaly. Celkem napršelo 5mm. Ráno
bylo +12°C, odpoledne +17°C. Šlo o skokové ochlazení o 10 až 12°C. V sobotu
19. 9. bylo jasno až polojasno, v neděli přišla další oblačnost a do pondělního
rána (21. 9.) spadly dohromady další 2mm. Noční teplota do +10°C, denní
v Cepu +18°C. Úterý 22. 9. bylo velmi hezkým, slunečným dnem. Teplota denní
+20°C, noční +8°C. Středa 23. 9. byla prvním podzimním dnem, bylo
pošmourno, občas velmi slabé srážky a zima. Ve dne jen +13°C až +14°C,
v noci +4°C až + 5°C. Silněji pršet začalo až v noci na čtvrtek 24. 9., kdy
napršely 3 mm. Teploty byly jako ve středu. Konec září byl oblačný až
polojasný, s teplotami v noci +1°C až +2°C, přes den +11°C až +14°C. Srážky
jen občas a slabé. Dohromady spadly další 3 mm. Okolo sv. Václava se objevilo
v lese trochu hub, nic moc.
Začátek měsíce října byl slunečný, s postupně pomalu stoupající teplotou.
V noci na čtvrtek 1. 10. byl ráno v Cepu -1°C, na Jizerce pak padl teplotní
rekord a bylo naměřeno -10°C. Odpoledne teploty do + 17°C. V noci na pátek
2. 10. byly v Cepu naměřeny -2°C, odpoledne +19°C. Oba dny byly polojasné
až jasné, bez mlh. Až do 6. 10. většinou ráno zataženo, občas jen slabá přeprška,
odpoledne se vyjasňovalo až na oblačno, zřídka polojasno. Noční teploty
kolísaly mezi +8 až +12°C, denní pak byly mezi +14 a +21°C. Dohromady
napršely pouze slabé 2 mm. V noci na středu 7. 10. začalo pršet. Zataženo
s trvalým deštěm bylo až do čtvrteční noci z 8. na 9. 10., kdy pršet přestalo. Do
pátečního rána spadlo za tuto dobu 21 mm. V pátek se pomalu vyjasňovalo, ale
teploty šly postupně dolů z denních +15°C až na +11°C v sobotu 10. října.
V noci ještě nemrzlo. V neděli bylo podobně jako v sobotu, ale v noci na
pondělí 12. 10. se ochladilo až na -5°C. V pondělí bylo od rána jasno po celý
den. Denní teplota +9°C. Ve středu 14. 10. začalo pršet a pršelo až do pátečního
rána. V Cepu za tyto dny napršelo celkem 20 mm. Teploty odpoledne
vystoupaly na +12°C, v noci až na +7°C. Další dny byly vesměs zatažené
s občasným deštěm a nižšími teplotami (noc +2°C až +4°C a den do +9°C).
V noci na sobotu 18. 10. napršely další 4 mm. Následovalo počasí chladné a
sychravé, s občasným deštěm. Denní teploty od +5°C do +9°C. Do středy 21.
10. napršelo 10 mm. V začátku třetí dekády přibyly ještě 2 mm. Obloha byla
stále zatažená, vlhko a sychravo až do pátku 30. 10. Noční teploty těsně nad
nulou. 22. Října v noci mrzlo, byly -3°C. Denní teplota se pohybovala mezi
+7°C a +9°C. V pátek 30. 10. se vyjasnilo a denní teplota vystoupala až k
+14°C. Obloha byla jasná, bez ranní mlhy. Podobná byla i neděle, poslední
říjnový den.
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První dekáda listopadu začala inverzí. V Cepu dosáhly noční teploty -4°C,
denní +9°C až +11°C . Mlhy byly ráno a rozpouštěly se celé dopoledne. Na
horách bylo velmi teplo. Ve čtvrtek 4. 11. na Horské Kvildě byl teplotní rozdíl
mezi hodnotami v noci a ve dne celých 36°C (-14°C až +22°C). Vlhko a
chladno přestalo sobotou 7. 11., kdy denní teploty vystoupily až k +17°C.
V neděli 8. 11. ráno bylo dokonce v Cepu naměřeno +9°C, odpoledne +18°C.
Bylo slunečno, téměř bezvětří. Nastal týden svatodušního (druhého) babího léta.
Teplotní rekordy padaly jeden po druhém. Počasí odpovídalo začátku září.
Většinou polojasno, beze srážek. V noci +6°C až +10°C, ve dne do +18°C.
Svatý Martin (11. 11.) neměl svého bílého koně, spíše přijel na kole a
v šortkách. Teplé počasí pokračovalo až do úterý 16. 11. V noci na pátek 13. a
v pondělí 15. 11. večer zapršelo. V noci bylo poměrně teplo, +2°C až +5°C, ve
dne odpoledne do +10°C. V úterý 16. 11. bylo od rána skoro jasno, poslední
krásný den. Postupně se ochlazovalo a přibývalo srážek. V pátek 20. 11. přišel
trvalý déšť, pršelo po celý den. Do soboty se výrazně ochladilo. Mrznout začalo
v noci z neděle 22. na pondělí 23. 11. V pondělí ráno byly na teploměru -3 °C a
odpoledne byl teploměr těsně nad nulou. Přišel také první sníh, který ale rychle
tál. Až do neděle 29. 11. bylo počasí v noci s teplotami do -4°C, ve dne do +3°C
až +5°C, prakticky beze srážek. Ty přišly až v pondělí 30. listopadu.
Prosinec začal s nadprůměrnými teplotami. Až do 9. 12. bylo v noci mezi +3°C
a – 4°C, ve dne od +6°C až do +12°C. První dva dny byly mlhavé a s trvalým
deštěm. Pak se obloha protrhala a v dalších dnech byl oblačno, polojasno a
někdy i jasno. 9. prosinec byl zatažený, večer se srážkami a přinesl ochlazení.
Teploty se pomalu dostaly na prosincový průměr, dosud byly nadprůměrné.
Teplota 9. 12. byla jen o 0,6°C vyšší, než průměrná pro tento den. Na čtvrtek
v noci přišel silný déšť, bylo mlhavo a zataženo ještě celý další den. Pak se
ochladilo a vyjasnilo. V pátek 11. 12. Ráno bylo v Cepu -7 °C, a jasno, přes den
až polojasno. Teploty odpoledne do +3°C. Nezvykle teplé počasí trvalo
prakticky do konce měsíce. Vánoce byly opět na blátě, rašily stromy, počasí
připomínalo spíše duben, než prosinec. Srážek bylo minimum. Nejvyšší denní
teploty byly v pátek 25. 12. na jihu Čech a rekordy padly na třech měřicích
stanicích. Nejvíc naměřili meteorologové v Českých Budějovicích, a to
14,4°C. Dosavadní rekord z roku 1983 byl 14,1°C. V noci byla teplota vesměs
nad 0°C asi do +4°C , výjimečně slabě mrzlo. Na Štěpána 26. prosince padl
v ČR dosavadní teplotní rekord. Bylo naměřeno +18°C. V pondělí 28. 12.
teploty vystoupily ještě na +7°C až +11°C, bylo oblačno, jen přechodně
polojasno. Teplotní rozdíly v rámci republiky ale byly obrovské. Zatímco v
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Praze ráno bylo naměřeno +8°C, v Brně kvůli nízké inverzní oblačnosti zůstala
rtuť teploměru jeden stupeň pod bodem mrazu. V úterý 29. 12. se už ke slovu
dostalo chladné severovýchodní proudění, které srazilo ranní teploty na +2°C až
-2°C, odpoledne jsme pak naměřili už jen +2°C. Převládala oblačná až zatažená
obloha, a teploty šly postupně citelně dolů. Ve středu 30. prosince ráno klesly až
na -7°C, přes den vystoupily na +3 nad nulou. Silvestr přinesl ranní teploty
okolo -7°C, v horských oblastech až -12°C, přes den pak jen -3°C až +1°C.
Rok 2015 byl teplotně mimořádně nadprůměrný. Bylo celkem 9 teplotně
nadprůměrných měsíců (od února až po listopad s výjimkou května, který
průměru dosáhl). Dočkali jsme se 31 tropických dnů. Bylo také výjimečné
sucho, které se projevilo na množství a kvalitě zemědělských plodin.
Srážky, které v letošním hydrologickém roce (od listopadu 2014 do
letošního října) spadly, byly, spolu s rokem 1973, nejnižší za posledních 55
let.

Ze starých letopisů
Cep v roce 1915
Byl to opět rok těžký, válečný, plný utrpení, bídy a obav o životy synů, mužů,
bratrů a otců, kteří byli nuceni obléknout vojenský stejnokroj a odejít do běsnící
války. Povolávání dalších záloh bylo v plném proudu.
Další odvody
Už 11. října roku 1914 se v Jindřichově Hradci konaly prohlídky domobranců
ročníků 1892 – 1894. Z Cepu byl odveden jen mladý čeledín Lechner, který
sloužil na Salabově usedlosti.
V době mezi 16. listopadem a koncem roku 1914 byli u prohlídek muži narození
v letech 1878 – 1890. Odvedeni byli tito občané Cepu:
Čadek Jan (1889), Jezvík Jan (1886), Salaba Jan (1882), Trhlín Vojtěch
(1888) a Trhlín Jan (1885).
Čtyři narukovali v lednu 1915, poslední z nich 1. února 1915.
Dne 18. února 1915 proběhla prohlídka ročníků 1891 a 1895. Z Cepu byl
odveden Švec Josef (1895). Dne 17. března následovala prohlídka ročníku 1896.
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Odvedeni byli cepští občané Hadač Jan a Vaněček Josef. Službu ve vojsku
nastoupili již 15. dubna 1915.
Dne 19. dubna 1915 byly prohlíženy ročníky 1873 – 1878. Odveden byl tesař
Hadač Josef, který narukoval 15. května.
Velká prohlídka se konala 26. května 1915. Týkala se znovu ročníků 1878 –
1890 a 1892 – 1894. Z Cepu byli odvedeni:
Augustin Vojtěch, vystěhovalec, Hadač Karel, Jezvík Josef, Koranda Josef,
truhlář, Paďourek Jan, čeledín, Staněk Josef, čeledín, Švec Jan, Švec
František a Švec Václav.
Do armády odešli 21. června, vyjma Vojtěcha Augustina, (nástup 15.
července) a Josefa Korandy (nástup 16. srpna).
Po krátkém čase byli z nich ale z vojny propuštěni: Hadač Karel, Koranda
Josef a už 16. listopadu 1914 odvedený Čadek Jan.
Že na tom nebyla monarchie asi nejlépe, dosvědčuje i to, že již 16. června 1915
museli k odvodu osmnáctiletí chlapci, tedy ročník 1897. Čtyři z nich byli
odvedeni a museli rukovat už 15. října 1915. Byli to: Dvořák Jan (č. 18), Pašek
Jan (č. 58), Trhlín Josef (č. 62) a Dvořák Jan (č. 4).
Na to 29. července se konala prohlídka již opravdu zralých mužů, ročníků 1865
– 1872. Do války byli povoláni cepští občané Chrt František, Pašek Václav,
Hajný Jan, Paďourek Josef a Heřman Tomáš. Všichni narukovali 16. února
1916.
A odvody pokračovaly dále. Dne 4. listopadu se týkaly ročníků 1873 – 1877,
1891, 1895 a 1896. Schopnými „vojenské služby v poli“ byli uznáni:
Bláha Jan, Blažek František, řídící učitel, Bumba Jan, Dvořák Václav (č.62),
Kochta Václav, Korbel Tomáš, Lexa Matěj, Maxa František, Pašek Jan,
Pašek František, Praseta František (kočí z myslivny) a Vojta Karel.
Z nich už 16. listopadu 1915 narukovali Bláha Jan, Korbel Tomáš, Pašek Jan,
Pašek František, Praseta František a Vojta Karel. Za další měsíc, 16.
prosince 1915, nastoupili k vojsku Bumba Jan, Dvořák Václav, Kochta
Václav, Lexa Matěj a Maxa František. Poslední odvedený, řídící učitel
František Blažek musel narukovat 8. dubna roku 1916.
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Takzvané „Centrální mocnosti“, ke kterým Rakousko-Uhersko patřilo, zažily
v květnu 1915 nepříjemné překvapení. Itálie, která v roce 1914 vyhlásila
neutralitu, odstoupila od smlouvy s Trojspolkem (tvořily ho Německo,
Rakousko-Uhersko a Itálie), zapojila se do konfliktu na straně Trojdohody
(Francie, Anglie, Rusko) a vypověděla Rakousko-Uhersku 23. května válku.
Tak došlo ke vzniku „italské fronty“. Na ni byli ve větší míře nasazováni čeští
vojáci a také příslušníci jiných slovanských národů. Nehrozilo zde totiž takové
riziko zběhnutí, jako v Rusku.
Na jihu se skutečně stali čeští vojáci hlavní oporou rakousko-uherské armády.
Jejich statečnost a bojové výkony oceňovali i nepřátelé. Například velení třetí
italské armády oceňovalo nasazení Čechů během 11. bitvy u řeky Soči: „…tito
Slované, kteří se na ostatních frontách masově vzdávají, se na naší frontě bijí s
obzvláštní neústupností. Stačí uvést ty, kteří se s nedostižnou houževnatostí
bránili a raději se v kavernách nechali zabít, než aby se vzdali.“
A takto nějak vypadali i muži z Cepu v První světové válce.

Vlevo sedí četař, vpravo kaprál,
za nimi stojí vojín bez hodnosti

Prostý infanterista

Ke konci roku 1915 sloužilo v rakousko-uherské armádě celkem 78 mužů z
Cepu. V roce 1910 žilo v obci 518 obyvatel. Lze tedy předpokládat, že aktuální
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stav v roce 1915 byl rovněž okolo 500 osob. Odečteme-li ženy, děti, lidi staré a
nemocné, logicky nám vyjde, že téměř všichni fyzicky zdatní muži byli
v armádě. A válečná opatření se na obyvatelstvo v zázemí jen valila. Život na
venkově i ve městech se stal opravdovým martyriem. V Cepu tomu nebylo
jinak, jak dosvědčí následující fakta.
Bída a počátek hladu
Na základě úředního nařízení, musela obec Cep odevzdat na počátku roku 1915
25 centů žita a 120 centů ovsa. Protože tolik obilí nebylo možno v obci sehnat,
muselo se draze nakoupit jinde. Podařilo se to v Lomnici nad Lužnicí, kde cent
žita stál 32. – K, cent ovsa 23,50 K. Jen tak bylo možno dodávku splnit.
Hned 24. února bylo v obci dáno veškeré zbylé obilí a mouka „pod uzávěru“ a
na to 1. března byl u všech obyvatel proveden soupis zásob. Ministerským
výnosem pak byla určena spotřeba obilí na osobu a den 0,30 kg. Ve městech
byly zavedeny „chlebové lístky“ a na venkově se o rozdělování potravin staraly
tzv. „aprovizační komise“.
V květnu se soupisy zásob konaly ještě dvakrát. Po nich zbyla už pouze mouka
kukuřičná, kterou sice lidé neměli rádi, ale museli si na ni zvyknout. Jak se lze
dočíst ve starých obecních záznamech, „někdy se stalo, že nebyla vůbec žádná
mouka“.
Císařským nařízením z 23. června byla zabavena veškerá sklizeň na poli.
Rolníci si směli z vymláceného obilí ponechat, pouze zrno nutné k setí, k přímé
spotřebě pak množství vypočítané podle spotřební kvóty na hlavu a počtu
živených osob. Vše ostatní museli pod přísným trestem odevzdat „Válečnému
obilnímu ústavu“ ve Vídni za stanovené ceny. Za cent pšenice mohli dostat
maximálně 34. – K, žita 28. – K a ovsa 26. – K.
Od 29. srpna 1915 byly i na venkově zavedeny „chlebové lístky“, které do této
doby existovaly jenom ve městech. Byla také určena jednotná cena mouky a to
0,50 K za kilogram. Obilí bylo podle nařízení vymíláno z 82%. Tím kvalita
mouky samozřejmě utrpěla.
Ve dnech 15. října a znovu 9. prosince byly v Cepu opět provedeny soupisy
zásob. Aby si nikdo nemohl dát semlít více obilí, než mu bylo určeno, byly
vydány „mlecí výkazy“, kde bylo každé mletí zaznamenáno a ve mlýně
potvrzeno. Tyto dokumenty byly předmětem častých kontrol. Pokud by se stalo
a někdo mlel „na černo“, stihl jej i mlynáře velmi tvrdý postih.
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Následkem těchto událostí letěly ceny potravin strmě vzhůru. Uvedeme zde
alespoň některé.
1 kg hovězího masa bylo za 3,20 K, 1 kg vepřového masa stálo 4. – K,
1 kg kávy se prodávalo za 4,80 K, 1 kg rýže lidé kupovali za 1,90 K,
1 kg petroleje stálo
1. – K.
Cena dobytka vzrostla v porovnání s cenou předválečnou o celých 100% a
zvyšovala se dál. Kilogram živé váhy dobytka stál koncem roku 1915 už více,
než 2. – K. Za párek podsvinčat dal kupující celých 90. – K. Vzhledem k situaci
na trhu s dobytkem prodával každý silné voly a k potahu si nechával pouze slabé
volky. Velmi podražila také obuv a látky. Pár bot zvaných „perka“ bylo možno
dostat za 24. – K.
Projevil se také nedostatek průmyslových surovin, především barevných kovů,
ale rovněž textilií a jiných materiálů. Byly proto zabavovány předměty z mědi,
mosazi a cínu, pořádaly se sbírky různých surovin a dokonce i školní děti
sbíraly staré hadry, které měly posloužit k výrobě látek. Ve škole i mimo ni byly
organizovány sbírky ve prospěch „Červeného kříže“ a „vojáků v poli“.
V obci fungovala „žnecí komise“, jejíž starostí bylo to, aby byl obdělán každý
sebemenší kousek půdy. Dalším, některými lidmi pozitivně vnímaným
nařízením, byl omezen prodej alkoholu.
Z nové sklizně bylo obci uloženo odevzdat rekvizici 40 centů žita a 200 centů
ovsa. Byla také vypsána již třetí válečná půjčka. Na ni bylo obyvateli Cepu
upsáno asi 6 000. – K. Na předcházející druhou, upsala pouze Místní školní rada
1 000. – K.
Zvláštní opatření v Cepu
Mimořádně tíživá situace vyústila v Cepu do opatření, které by před několika
málo lety nikoho ani nenapadlo. Ještě dnes lze záznam o něm čísti pouze se
smutkem v duši. O co zde šlo. Dne 23. října byla svolána schůze všech sousedů,
kteří byli v Cepu usedlí. Na ní bylo na základě „Zákona o právu domovním“
z 15. 12. 1896 jednohlasně odsouhlaseno vypovědět všechny osoby, které se
v Cepu zdržují a nemají zde tzv. „domovské právo“, a to proto, aby nebyli
obci naobtíž a sousedům nevznikaly vyšší výlohy na chudinskou pokladnu.
Každý, u něhož někdo takový přebýval, se musil „svou ctí zavázat, že ho vypoví
a přijaté usnesení dodrží“. K tomu se museli zavázat a vlastnoručními podpisy
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svůj závazek potvrdit hospodáři Dvořák Jan (č. 4), Kamba Jakub (č. 8),
Leština Jakub (č. 27) a Pavelec Jan (č. 13).
Počasí a úroda v roce 1915
Zima 1914/1915 přišla velmi brzy. Sníh napadl už 18. listopadu a „zůstal ležet“,
ale mrazy byly jen mírné. Jarní počasí v březnu a dubnu roku 1915 bylo nestálé
a pro nepříznivý stav polí se opozdily všechny jarní práce. První jarní bouřka
přišla už 6. dubna. Pak následovalo suché období až do 19. května, kdy přišla
silná bouřka, při které také uhodilo do obytného stavení Jana Řežába (č. 3).
Blesk rozbil štít a okna, ale jinou škodu nezpůsobil.
Léto bylo poměrně suché, ale úroda se přesto sklízela těžko. Žita se urodilo
velmi málo, protože ho „zima pokazila“. To znamená, že pozdní mrazíky
zastihly žito v květu a místo zrna byla zase jen sláma (obilí „nesypalo“). Oves,
který byl lepší, než žito (ale podle místního kronikáře „špatný“), byl ještě navíc
„vytlučen kroupami“, které přišly 19. srpna.
Začátkem října vznikly v důsledku silných dešťů veliké povodně, které si
nezadaly s těmi z roku 1890. Podzimní orba a setba ozimého obilí se kvůli
špatnému počasí a slabým potahům (voli, jak už jsme řekli, byli vesměs prodáni)
protáhla až do svátku Všech svatých (1. listopadu).
Brambor se urodilo dost, bylo je ale třeba zavčas sklidit, protože při dlouhém
otálení začínaly v zemi hnít a nejeden hospodář jich pak až polovinu musel
vyhodit. K bramborům se oralo ještě koncem prosince, protože sníh nebyl a
nemrzlo. Zelí byl dostatek.
Nemoci a úmrtí
Na začátku roku se v několika rodinách objevila dětská spála. Všechny děti,
které onemocněly, se naštěstí uzdravily.
Cep se v roce 1915 rozloučil také se třemi ženami. Nejprve, 14. února, zemřela
výměnkářka A. Hajná (č. 15). Pak, 28. května, zemřela po operaci v nemocnici
v Praze paní M. Řežábová (č. 3). Nakonec se obec rozloučila s paní M.
Trhlínovou (č. 22), která „odešla na věčnost“ 22. června.
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Práce v obci
Mimo drobných prací, jako bylo vybudování nových plotů u školy a farské
zahrady, byly také opraveny všechny obecní cesty, takže na zimu byly v úplném
pořádku. Protože ale v zimě nemrzlo, byly velmi brzy zase rozbity.
Školní děti pracovaly na zalesnění části lesa „Vochoz“. Aby bylo možno uhradit
náklady s tím spojené, bylo poraženo několik borovic a dřevo z nich prodáno
Janu Vaněčkovi (č. 17) z Cepu.
Různé zprávy
 Z obce odešla industriální učitelka slečna Kristýna Kučerová, která se
provdala do menší obce u Karlštejna.
 Pětisté výročí upálení Mistra Jana Husa připadlo na 6. červenec.
Připravovaná slavnost se ale nekonala, protože úřady vzhledem
k válečným událostem vydaly zákaz všech oslav a podobných akcí.
 Ve dnech 15. října, 16. prosince a 31. prosince bylo v Cepu školními
dětmi sehráno ochotnické divadlo. O jaký kus se jednalo, nebylo,
bohužel, nikde zaznamenáno.
 V obci byl také ustanoven nový ponocný. Stal se jím Josef Paďourek (č.
77). Službu nastoupil dnem 1. prosince.
 Ke konci roku byla také v celé monarchii omezena výroba piva. Tomu
pak odpovídala i jeho vyšší cena. Příslušné úřady zřejmě nevěděly, že (jak
říká klasik) „vláda, která zdraží pivo, do dvou let padne“. Této to trvalo
ony dva roky a deset měsíců navíc.
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