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Vstupujeme do roku 2016
A je tu opět další rok, už 2016. Bude opět rokem „volebním“, protože nás čekají
volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje. V jiných volebních obvodech
proběhnou ještě dvoukolové senátní volby, což se Cepu v tomto případě netýká.
Nicméně voleb si v následujících letech ještě bohatě užijeme. V dalším desetiletí
budou všechny roky „volebními“, což už začíná vypadat téměř jako legrace,
ovšem ne laciná, protože svou nákladností citelně zatíží kapsy všech daňových
poplatníků. Asi se dá počítat s tím, že lidé budou tak častými volbami poněkud
znechuceni a projeví se to zákonitě na volební účasti.
Letos také má dojít k zavedení tzv. registračních pokladen. Tato záležitost je
dosti široce diskutována a názory politiků na celou věc se diametrálně různí.
Jedni argumentují tím, že je nutno zajistit odvody dosud unikajících daní do
státní pokladny, druzí tvrdí, že taková praxe bude pro řadu podnikatelů a firem
likvidační.
Prohlubuje se dále nesoulad mezi koaličními partnery, především hnutím ANO
Andreje Babiše a ČSSD vedenou Bohuslavem Sobotkou. Pomalu z této situace
vychází hrozba nestability ve vrcholových orgánech státu. A občan má obavy i
z různých opatření a nařízení, jako je například nová povinnost majitelů kotlů na
pevná paliva, zajistit si vedle revize komínů nově v tomto roce také revizní
zprávu o stavu a způsobilosti kotle, bratru za 1 000. – Kč, platnou na dva roky.
Kdo si tento dokument nezajistí, tomu hrozí pokuta až 20 000. – Kč. Další
„jobovkou“ je avízované zdražení energií, vody a také různého jiného zboží a
dokonce i piva v důsledku zavedení zmíněných registračních pokladen.
Rok, který nás čeká, bude tedy asi složitý, a některé skutečnosti zcela jistě
nepřispějí ke spokojenosti občanů tohoto státu, což rozhodně nelze brát na
lehkou váhu.
Věnujme ale nyní na dalších stránkách kroniky pozornost faktům a událostem ze
života naší obce v roce 2016 v širším politickém i společenském kontextu a také
podrobnějšímu vysvětlení některých pojmů, starých zvyků a tradic z hlediska
historie a kultury, pro zábavu i poučení čtenáře.
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Společenské organizace, kultura a sport
Výroční „Valná hromada SDH Cep“
Konala se 8. ledna 2016 v 19:30 hodin v „Cepské hospodě“. Z 16 členů sboru
bylo přítomno 13 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 – Josef Soukup st.
6. Došlá pošta
7. Plán práce na rok 2016
8. Připomínky a hodnocení práce SDH Cep starostou obce – ing. Jan Vobejda
9. Diskuse
10. Závěr

Jednání se zúčastnili i členové cepského hasičského dorostu
Starosta SDH Cep Jan Jezvík opět hodnotil činnost jednotky pozitivně,
pochválil dobrou práci řady členů sboru a ocenil skutečnost, že přibyli noví,
mladí členové jednotky, kteří mají velkou chuť ve sboru pracovat. Zároveň se
informoval, že se jeho zdravotní stav stabilizoval natolik, že funkci starosty
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sboru v Cepu, kterou vykonává již od roku 1975, ještě po určitou dobu setrvá.
Přesto je třeba připravit se včas na personální změnu na jeho pozici.
Jednatel sboru František Klíma se ve své zprávě zmínil o celkovém stavu
jednotky, požární prevenci a represi, realizovaném výcviku, zásazích u různých
událostí, prováděné údržbě strojů a budov, ale také o podílu dobrovolných
hasičů na společenském životě obce. Zmínil se rovněž o nedostatcích, které
spočívají v neúčasti jednotky na řadě soutěží, což už některé okolní jednotky
cepským hasičům vytýkají.
Hospodář SDH Cep Pavel Březina st. informoval o stavu financí, které
cepským hasičům rozhodně nechybí. Dotace od obce pro rok 2016 bude
představovat opět 40 000. – Kč a spolu se zbytkem účetní hotovosti z roku 2015
tvoří dostatečnou jistotu pro činnost sboru. Bude ale třeba více zvažovat cíle
užití prostředků, které jsou k dispozici.
Značným výdajem bude například další, již šestý ročník soutěže „O pohár
starosty obce“, který se bude konat první sobotu v měsíci září, tj. 3. 9. 2016 u
rybníku „Velký návesní“. V regionu oblíbená soutěž bude mít zřejmě i v tomto
roce hojnou účast okolních jednotek SDH. Proto ani letos nesmí naši hasiči nic
podcenit a pro úspěch této akce musí udělat maximum.
Ve zprávě o kontrole pokladny se kontrolor Josef Soukup st. zmínil o tom, že
účty a stav pokladny sboru jsou v naprostém pořádku.
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 2016 se vedle výcviku a přípravy na soutěže
družstev SDH v požárním útoku objevily také takové úkoly, jako doprovod
družstva nejmladších členů sboru na soutěže, kam se přihlásili alespoň jedním
zkušeným členem jednotky. To, jak se ukázalo, není snadnou záležitostí, protože
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člen sboru Ondřej Vantuch, který vede výcvik nováčků, je služebně trvale
vzdálen a do Cepu jen nepravidelně dojíždí. Další členové jednotky mají řadu
jiných povinností a těžko hledají možnost věnovat se zmíněné věci. Přesto bude
tento doprovod zabezpečen. V plánu nechyběla ani pravidelná kontrola stavu
výstroje, kontrola hydrantů, a nutné opravy materiálu, strojů a zbrojnice.
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.
V diskusi zazněla řada příspěvků k projednávaným záležitostem a schůze byla
ukončena ve 21:00 hodin.

Masopust
Masopust je odpradávna třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá
nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil
se ve dnech předcházejících „popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst
před Velikonocemi. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní
nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento
den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní
zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale
netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se
tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také „masopustní
pondělí“ probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal
"mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa. Tancovali jen ženatí a
vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo „masopustní úterý“. Toho dne procházely
vesnicemi průvody maškar a hrála se masopustní divadelní představení.
Obchůzky masek neměly závazná pravidla, záleželo na vtipu a pohotovosti
"maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny
něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, což ještě zvyšovalo
rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se
objevovaly každoročně. Mezi ně patřil například medvěd, někdy vedený na
řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (šiml, kobyla,
koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni,
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Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel
a mnoho dalších. Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci.
Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář, nebo někdo z radních všechny vyzval,
aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst.
Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v
postu si hudebníci nezahrají). Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat
přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze
13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci
vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak
neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční
zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem
zájemcům. První reduta v Praze se konala už v roce 1752.
Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust. V
současnosti se slaví o víkendu a průvod masek je možno vidět zpravidla
v sobotu, kdy se také od večera do ranních hodin koná taneční zábava.
V naší obci byl i letos pořádající organizací Sportklub Cep a hlavní
pořadatelkou opět paní Ivana Jezvíková.

A takovouto pozvánku dostali obyvatelé Cepu do svých poštovních
schránek
6

Atmosféru sobotního dopoledne i večerní taneční zábavy jistě vhodně dokreslí
několik následujících fotografií.

Masky už jdou

Policie „zasahuje“ u Vobejdů

Muzikanti u Pajchlů

Nálada na sále „Cepské hospody“

Kulturní vložka v hospodě

Dokumentuje paní Wipplingerová
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Velikonoční malování vajíček
V tomto roce obdržely cepské děti a s nimi, samozřejmě, také jejich rodiče,
pozvánku na malování velikonočních vajíček do „Cepské hospody“ na sobotu
26. března. Začínalo se v 15:00 hodin a tentokrát se vše konalo ve výčepu,
protože v „Cepské hospodě“ právě probíhala přestavba kuchyně, a velký sál se
stal dočasně skladištěm všeho, co bylo nutno vystěhovat z místností, kterých se
stavební úprava týkala.
Přesto tato situace neměla rušivý vliv na průběh pěkné akce, kterou opět
zorganizovalo trio obětavých žen, paní místostarostka Jana Pajchlová, paní
Zdena Hadačová a paní Pavla Svobodová. Děti si z domova přinesly pouze
vařená vajíčka, ostatní potřebné pomůcky, jako barvy, obtisky, štětce, gumové
rukavice, a samozřejmě i občerstvení na akci věnoval Obecní úřad Cep.

Bez těchto „dobrých duší“ by to opravdu nešlo a proto jim patří veliký dík
Vajíčko je starodávným velikonočním symbolem. Představuje plodnost,
úrodnost, život a vzkříšení. Proto je od pradávna starým lidovým zvykem na
Velikonoce vajíčka zdobit. Vajíčko považovali někteří filozofové za symbol
světa. Skořápka představovala zemi, bílek vodu, žloutek oheň a v oblém konci
vajíčka byl uzavřen vzduch.
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I když bylo prostoru méně, práce se dařila dobře
Barvení vajec je dodnes veliké mistrovství. Používají se různé techniky, barvy a
ornamenty. Právě řadě těchto technik se mohou děti při naší akci přiučit. Dovědí
se, jaká vajíčka se dobře barví, jak barvit, čím, také to, že obarvená vajíčka se
potřou tukem, aby se leskla, naučí se použít obtisky, poznají například
vyškrabování, voskování, nebo zdobení třeba papírem, drátky, slámou apod.

Jak je vidět, zdobení vajíček šlo dětem opravdu dobře
A závěrem si povězme, jak tradice barvení vajec vznikla. Lidová legenda
vypráví, že když Ježíš se svatým Petrem chodili po světě, dostali hlad, a proto
požádali v jednom statku hospodyni o kousek chleba. Ta však právě neměla
doma ani drobeček, ale uslyšela zakdákat slepici, vzpomněla si na vejce a ta
upekla v horkém popelu a oba poutníky počastovala. Když pak chtěla vyhodit
skořápky, proměnily se jí ve zlato. Na památku této události se vajíčka zdobí a
rozdávají koledníkům.
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Stavění máje a pálení čarodějnic
V živé tradici se dnes setkáváme vesměs s máji obecními, společnými pro celou
vesnici, postavenými uprostřed návsi, před domem starosty, nebo poblíž
hospody. Tyto vysoké máje připravovala vždy všechna mládež a mladí ženatí
muži v předvečer svátku svatých Filipa a Jakuba (ve starém kalendáři 1.
května). V panském nebo obecním lese se ukradl vysoký smrk či jedle (krádeži
se připisoval obřadní význam), kmen se odkornil a opatřil borovicovým, nebo
smrkovým vrškem, ozdobeným pestrými stuhami, barevnými šátky a věnci. Do
vrcholku se umístil praporek červené barvy, pod něj se zavěsily tři až čtyři lahve
s kořalkou. Čím vyšší májka, tím lépe. Náleželo ke cti každé obce, aby máj
zůstal stát až do svatodušních svátků, respektive alespoň do prvomájového rána.
Dodnes se totiž na dědinách s ostudou vzpomíná, kdy chlapi ze sousední vesnice
takový máj přišli ukrást či podetnout. (A to nejen u nás. I ve Francii se do vsi
Zvonokos vypravovali za stejným účelem přespolní Žumprováci, jak ve své
veselé knížce píše pan Gabriel Chevalier.) A tak se původní noční bdění
a hlídkování v současnosti stalo příležitostí k nejrůznějším nočním veselicím.
Samotný první květen však tancem, hudbou a májovou zábavou ožíval zejména
již v 19. a na počátku 20. století. Máje se staly pro mladé muže taktéž
příležitostí, jak prokázat svou zdatnost; nejen při obtížném vztyčování, ale taktéž
při šplhání pro lahve na vrchol.
Podobně tomu je i nyní v naší obci. Šplhající mládenci by se zde ale pořádně
zapotili, protože cepská máje letos měřila rovných 32 metrů. Pro nic se proto
raději nešplhá, ale něco pro zahřátí se koupí v nedaleké „Cepské hospodě“. Dne
30. dubna počasí stavění máje příliš nepřálo. Bylo sice slunečno, ale chladno
(jen 16°C) a vál poměrně nepříjemný vítr. Přesto byla účast hojná.

Zdobení vrcholu

Před hospodou
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A půjdeme s tím nahoru ….

… podařilo se

S májí byl spojen ještě jeden zvyk, a to „kácení máje“. Máje se kácela
zpravidla poslední sobotu v květnu a to bylo doprovázeno zábavou, hudbou a
všeobecným veselím. O májku se soutěžilo a mladí muži se snažili co
nejrychleji vyšplhat vzhůru a přinést dolů již dříve zmíněný červený praporek.
Vítěz potom nasedl na svou máji a byl chasou odnesen až domů. Tento zvyk se
v naší obci nezachoval.

Pálení čarodějnic
Jako každoročně i letos vzplál poslední dubnový večer v Cepu oheň, který má
symbolicky vyhnat zimu a zlé síly. Pálení čarodějnic je naším tradičním svátkem
s pohanským původem. Oheň je fascinující živel, který má očistnou sílu. Navíc
symbolizuje slunce, takže pálení ohňů bylo vždy chápáno jako posilování
sluneční moci, a to právě na jaře, v období začínající vegetace.
Třicátý duben je čas, kdy se každá správná čarodějnice či ježibaba poohlíží po
jaksepatří povětrném koštěti. Mají ostatně nejvyšší čas, protože večer je musí
tento tradiční dopravní prostředek odnést na nejbližší čarodějnický slet.
Čarodějnice se shromažďují na kopcích a rozcestích, kde rokují, jak učinit všem
ze života peklo co možná nejrafinovaněji. Když se domluví, jak ohrozit i
čerstvou zeleň - a tudíž i příští úrodu - disciplinovaně se rozlétnou a rozejdou po
okolí, aby věrně sloužily mocnostem zla. Aby se jim to nepodařilo, musí lidé na
Filipojakubský večer zapálit ohně a čarodějnice na nich usmažit. Dnes už
naštěstí jen symbolicky, ale upalování žen, obviněných z čarodějnictví se táhne
jako červení nit dějinami lidstva od nepaměti, a dokonce i dnes se dá na něj
narazit v některých bohem zapomenutých krajích. V naší současnosti se ovšem
jedná především o další příležitost k zábavě a veselosti, kterou si nelze nechat
ujít. Věřme tedy, že starý zvyk v našich končinách jen tak nezanikne.
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Takto se pálily čarodějnice
ve středověku…

…a takto dnes

Den matek
Oslavy „Dne matek“ proběhly letos v sobotu 14. 5. v sále „Cepské hospody“.
K poslechu i tanci hrála opět skupina pana Antonína Talafouse z Protivína.
Cepské maminky se začaly scházet v 16:00hodin a konec tohoto tradičně
zdařilého setkání byl až ve 23:00 hodiny. Přítomné oslavenkyně se dobře bavily
a v sále panovala vesměs dobrá nálada.
Den matek je mezinárodním svátkem všech maminek, kterým v tento den
vzdáváme dík za jejich lásku, péči a ochotu, obětavost a výchovu. Historie
svátku matek a mateřství sahá do hlubokého dávnověku, kdy byl oslavován a
uctíván kult ženy/matky jako dárkyně života. První zmínky o svátku matek, jak
jej známe dnes, pocházejí z Anglie, z šestnáctého století. Tenkrát byl tento
svátek znám jako Mateřská neděle či Neděle matek (Mothering Sunday).
Oficiálně byl Den matek vyhlášen svátkem roku 1912 v USA, tehdejším
prezidentem Woodrowem Wilsonem. Do Československa dorazily oslavy Dne
matek až o více než deset let později, roku 1923, přičiněním Alice
Masarykové.
Není bez zajímavosti, že existuje také „Den otců“, který se slaví 3. června.
Den otců se na americkém kontinentu pyšní již více než stoletou tradicí. Vůbec
první oslavou svátku otců uspořádala Američanka Sonora Dodd, na počest
svého ovdovělého tatínka, jako poděkování za jeho péči a výchovu. Od té doby
se oslavy otcovství v Americe zabydlely a postupně se začaly šířit celým
světem. V Čechách se sice den otců ještě nedočkal svého oficiálního zápisu do
kalendáře, nicméně obliba svátku otců je rok od roku vyšší. Čeští otcové se
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dokonce dočkali vlastní slavnosti, tzv. „Tátafestu“, neformálního festivalu,
pořádaného k poctě všech mužů – otců.

Pan starosta vítá…

Toník Talafous a jeho sax

… a odměněn je potleskem

Teď se hraje na přání

Svým maminkám a babičkám přišly poděkovat taneční vložkou jejich
dcerky a vnučky
13

Spokojené tváře přítomných

Tak zase za rok!

Cepské medobraní
Cepské medobraní se díky
včelaři a učiteli včelaření p.
Vlastimilu
Zemánkovi
stalo obecní tradicí a my na
to můžeme být jen hrdi.
Veškeré důležité informace
obsahuje přiložený leták,
který má skutečně co se
formy i obsahu týká,
vysokou úroveň a vzbudil
velký zájem veřejnosti.
Proto i v tomto roce byla
účast při přednášce a
prezentacích v „Cepské
hospodě“, stejně, jako při
exkurzi a ukázkách na
včelnici opravdu vysoká.
Však se přítomní dověděli
mnoho
zajímavostí
o
věcech, které nikdo ani
netušil v rámci poutavé
přednášky
a
následné
diskuse.
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Dověděli se, co všechno včelí produkty obsahují, k čemu jsou dobré, jak s nimi
zacházet, jak zacházet s rojícími se včelami a dokonce i takové zajímavosti, jak
správně vytáhnout včelí žihadlo, pokud včelka bodne. (Toto bylo také na
včelnici názorně předvedeno.) Přítomní byli v rámci občerstvení počastováni
vynikajícími zákusky a měli možnost zakoupit také vysoce kvalitní včelí med,
medovinu, pečivo a další produkty. Celá akce byla velice zdařilá a nikdo z 56
přítomných nelitoval, že jí věnoval několik hodin svého času. Na závěr si
trochu blíže představme pana Zemánka, který „5. Cepské medobraní“
organizoval a my se těšíme, že nebylo poslední. Rodinu Zemánků provázelo
včelaření několik generací. Dědeček pana Vlastimila, pan Kamba, v Cepu
včelařil celý život a jeho vnuk tuto tradici převzal po něm. První vlastní včelstvo
založil v roce 1995. Po dalších 10 letech, ve kterých obor studoval a získal
v něm bohaté zkušenosti, se stal učitelem včelařství a uznávanou kapacitou, a to
nejen v ČR, ale i v zahraničí. Do dalších let mu všichni přejeme hodně úspěchů
při práci a spokojenosti v osobním životě.

Den dětí
„Den dětí“, tedy akce plná zábavy, soutěží a pěkných zážitků, uspořádaná pro
cepské děti jejich maminkami, babičkami a staršími sourozenci, se letos konal
v neděli 5. června od 14:00 hodin v „Cepské hospodě“. Na začátek jedna
hádanka pro čtenáře: kdo myslíte, že je na následující fotografii?
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Skutečně se nejedná o zaměstnance nějaké mlékárny, pekárny, nebo kuchyně,
ale jsou to právě maminky, babičky a starší sestry těch dětí, kterým se na jejich
svátek budou jako „muchomůrky“ věnovat, hrát si s nimi a přinesou jim zábavu
a radost. Je opravdu skvělé, že se jich tolik v naší malé obci našlo.
Pro děti bylo připraveno celkem 10 různých disciplin. Vedle již známých, jako
skákání v pytlích, navlékání korálků, stříhání bonbónů, slalomu s hokejkou,
nebo házení míčků do klaunových úst, zde byla ještě zkouška paměti, slepé
kreslení, pexeso, překážková dráha a lesní poznávání. Toto posledně jmenované
stanoviště připravili a měli na starost jediní dva muži mezi organizátory, pan
Michal Chrt a jeho syn. A musíme konstatovat, že děti se od nich dověděly věci
zajímavé a velice poučné.

Stříhání bonbónů

Pexeso

Zkouška paměti
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Slalom byl někdy dost obtížný

Poznávání lesa

Po vyčerpání připraveného soutěžního a poznávacího programu následovalo
malé občerstvení a volná zábava. Závěrem je možno říci, že „Den dětí“ v Cepu
byl opět pěknou a vydařenou akcí, ze které odcházely domů spokojené děti a
stejně jejich doprovod. Zásluhu má nejen hlavní osoba paní místostarostka Jana
Pajchlová, ale také všichni, kdo se na organizování hezkého odpoledne podíleli.
Všem patří upřímné poděkování.

Mimořádná schůze SDH Cep
Dne 15. června se v „Cepské hospodě“ konala mimořádná schůze členů
jednotky SDH Cep. Důvodem byla především organizační příprava soutěže
jednotek SDH „O pohár starosty obce Cep“, která byla naplánována na 3. září a
měl se konat již její 6. ročník. Schůzi, která začala ve 20:00 hodin, řídil za
účasti 14 členů jednotky a starosty obce jednatel sboru pan František
Klíma. Na programu bylo mimo již zmíněné soutěže jednotek SDH také
projednání přípravy pouťové zábavy konající se v sobotu 25. června a zajištění
některých sice drobných, ale důležitých úkolů, jako například doprovodu
družstva mladých hasičů na soutěže v jiných obcích.
Pět mladých hasičů by měli doprovázet alespoň dva zkušení členové jednotky.
Zatím byla plánována jejich účast v Mirochově (18. 6.), v Kojákovicích (25. 6.)
a v Hrdlořezech (31. 7.) na „Memoriálu Bohuslava Kanděry“.
Dále bylo rozhodnuto, že hudbu „Flamendři“ bude o pouťové sobotě 25. června
při vyhrávání po obci doprovázet pan František Jezvík mladší. Při večerní
zábavě bude ale tentokrát hrát hudba jiná. Tato změna měla za cíl přilákat více
lidí do sálu „Cepské hospody“, než v minulých letech, kdy byla pouťová zábava
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vesměs podnikem prodělečným a cepští hasiči schodek hradili ze svého
rozpočtu.

Jednání se konalo ve výčepu „Cepské hospody“ a proběhlo v neformální
atmosféře, což dokumentuje předchozí fotografie.

Rybářské závody „Maxa Cup“
V sobotu 18. června od 06:30 hodin uspořádal na rybníku „Velký návesní“
Rybářský spolek Cep tradiční rybářské závody „Maxa Cup“, na památku již
nežijícího rybáře a kamaráda Jaroslava Hadače – Maxy „po chalupě“.
Vyhlášení vítězů se připravovalo na cca 12:00 hodin (závodníci končili s lovem
v 11:30).
Podmínky závodů:
1. Jediná věková skupina účastníků od 5 do 97 let
2. První tři místa budou vyhodnocena podle součtu váhy úlovků
3. Každý závodník může mít 2 pruty a zaplatí startovné 100. – Kč
4. Povinná výbava rybáře podle pravidel „Rybářského řádu ČR“
Závodů se zúčastnilo 31 soutěžících, z nichž 18 ulovilo alespoň jednu rybu,
zbylých 13 bylo bez úlovku. Celkem bylo chyceno 75kg ryb.
Vítězové:
1. p. František Lant
2. p. Košnapl

– 11,94 kg
– 11,00 kg
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3.
4.
5.
6.

p. Václav Matějka
– 9,8 kg
p. František Bárta
– 9,42 kg
p. Rataj
– 6,00 kg
Největší rybu, jesetera 6 kg a 92 cm chytil pan Rataj.

Od rána byla hospoda „obležena“

… a už se loví

Občerstvení od M. Vidiečana

Vítěz dostal pěkný kus vepřového

2. příčka patří p. Košnaplovi

3. místo obsadil p. Matějka
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4. byl p. Bárta

Největší rybu ulovil p. Rataj

Závěrem je ještě nutno poznamenat, že zdařilou akci organizačně a bez chyby
zajistili oba pořadatelé, p. Mirek Vidiečan a p. Pavel Hadač. Patří jim
poděkování a všichni se už budeme těšit na další závody v Cepu!

Pouť sv. Jana Křtitele
Význam slova „pouť “ se v průběhu věků výrazně měnil. Jistě není od věci
si tento pojem blíže vysvětlit.
Křesťané měli již od 2. století v úctě hroby mučedníků, ke kterým přicházeli a
modlili se u nich. Od 4. století začali poutníci putovat do Svaté země na místa
spojená s životem Ježíše Krista. Jeho rozmach je spojen jednak s uznáním
křesťanství, coby povoleného náboženství, jednak také s nálezem Ježíšova kříže,
na němž zemřel. Pouť křesťané podnikali jako pokání za své hříchy, v touze po
očištění a posvěcení.
Ve středověku se křesťanská pouť stala zážitkem víry, cesta na poutní místa
byla často dlouhá, namáhavá a nebezpečná. Mezi nejoblíbenější poutní místa se
vedle Jeruzaléma řadí Řím (místo umučení apoštolů Petra a Pavla a mnoha
starokřesťanských mučedníků), a Santiago de Compostela, místo nálezu ostatků
apoštola Jakuba Staršího. Poskytnutí noclehu poutníkům bylo jedním ze skutků
milosrdenství a tvořilo součást požehnání spojeného s poutí. Nejvýznamnějším
středověkým poutním místem na území Česka byla Praha, zvláště pak chrám sv.
Víta, místo spojené se zemskými patrony a především svatým Václavem.
V raném středověku patřila stále k nejdůležitějším poutním místům místa
spojená s životem Ježíše Krista ve Svaté zemi. Po dobytí Jeruzaléma roku 1078
Seldžuckými Turky přestala být pouť do Svaté země pro křesťany bezpečná, a to
vedlo ke snaze křesťanstva získat Svatou zemi nazpět. Proto roku 1095 svolal
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papež Urban II. první křížovou výpravu. Roku 1099 byl dobyt Jeruzalém a
vznikla řada křesťanských státečků. K ochraně poutníků a jejich ubytování
vznikly rytířské řády. Toto období ovšem netrvalo příliš dlouho. Roku 1187
sultán Saladin dobyl Jeruzalém a roku 1291 padla poslední křižácká pevnost ve
Svaté zemi. Poutními místy se zvláštním významem jsou tzv. mariánská poutní
místa. Ta nejsou spojena s životem Panny Marie, ale pouť zde směřuje na místa
jejího zjevení, k jejímu obrazu či soše, kterým je obvykle přikládána
nadpřirozená moc. Mezi významná mariánská poutní místa patří např. Lurdy,
Mariazell, Čenstochová, La Saletta, a v České republice např. Stará Boleslav,
Svatá Hora u Příbrami, Hostýn, nebo Mariánské Skoky. Na tato posvátná místa
putovala celá procesí věřících. Tento název původně zněl „prosecí“, protože
poutníci šli světce prosit o ochranu a pomoc. Cestou se účastníci modlili a
zpívali nábožné písně. Každoročně se konávaly poutní slavnosti v místních
kostelích ve výroční den vysvěcení kostela (posvícení) nebo v den svátku
patrona, jemuž je kostel zasvěcen.
V křesťanské Evropě se na výroční poutě k místním kostelům v den jejich
zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona, soustředil společenský život. Už zde
nechyběl postupně se rozšiřující „servis pro poutníky“ v podobě stánků
s občerstvením, atrakcí a dokonce i komediantů a zábav. S postupnou ateizací
společnosti se tento zvyk osamostatnil od náboženského základu a „pouť “ se
tak stala synonymem pro zábavní park.
Také v Cepu se každoročně koná v sobotu, která je nejblíže datu 24. června,
výročnímu dni narození sv. Jana Křtitele, tradiční svatojánská pouť. Řekněme si
tedy něco o Janu Křtiteli, muži, kterému je zasvěcen místní kostel a kterého
uctíváme jako patrona naší obce.

Svatý Jan Křtitel
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V Judských horách žil za času krále Heroda kněz, jménem Zachariáš. Čekal
toužebně na slíbeného Krista Pána. Jeho manželka se jmenovala Alžběta. Oba
žili bohabojně. Byli už staří a neměli děti. Jednou, když Zachariáš konal v
Jeruzalémě kněžskou službu, zvěstoval mu anděl, že jeho žena Alžběta bude mít
syna, kterému ať dají jméno Jan.
Když Jan dospěl, odešel do pustiny, kde žil do 30 let v tuhém pokání jako
poustevník. Potom začal kázat lidu a připravovat věřící na příchod Krista.
Zdaleka chodili k Janovi lidé a poslouchali jeho kázání a dávali se od něho křtít
v řece Jordán. Za toho času přišel k Janovi také Ježíš a chtěl sestoupit do vody,
aby se dal pokřtít. Jan však poznal, že je to slíbený vykupitel, a domníval se, že
by měl spíše Ježíš pokřtít jeho. Ten ho ale napomenul, aby se boží vůli
neprotivil a Jan ho pak pokřtil. Proto po svém svatořečení byl pojmenován
„Křtitel“. Dostal se také do Galileje, kde panoval král Herodes. Ten hříšně žil
s manželkou svého bratra Filipa, Herodiadou. Jan mu to velmi vytýkal,
a Herodes ho proto vsadil do žaláře. Přes rok byl Jan Křtitel v žaláři ve skalním
sklepení pod zámkem Machéront. Heriodiada ho chtěla připravit o život, ale
dlouho se jí to nedařilo, protože Herodes poznal, že Jan je moudrý muž, a sám
rád poslouchal jeho kázání. Přesto Herodiada nakonec svého dosáhla.
Když král Herodes slavil narozeniny a vystrojil hostinu svým dvořanům, a
galilejským velmožům, přišla tam Salome a tančila před hosty. Velice se zalíbila
také králi Herodovi, který jí za to slíbil splnit jakékoliv přání. Salome ale po
poradě se svou matkou Herodiadou chtěla Janovu hlavu. Heroda to zarmoutilo,
ale co slíbil pod přísahou a před hosty, nemohl nesplnit. Musel tedy nechat Jana
setnout.
Cepská pouť v tomto roce připadla na sobotu 25. června. Proto také budili brzy
zrána cepské občany říznou dechovkou oblíbení „Flamendři“. Od ranní 7.
hodiny šli, jako obvykle, od stavení ke stavení a vyhrávali lidem na přání. Za
pořádající SDH Cep je doprovázel pan František Jezvík ml.

„Flamendři“ jdou Cepem

U Kocourků v čp. 97
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V roce 2016 odpadla v sobotu odpoledne obvyklá mše svatá, protože duchovní
farního kostela v Suchdolu n/Lužnicí odmítl v Cepu mši celebrovat. Také
večerní taneční zábava, pořádaná SDH Cep 25. června od 20:00 hodin v
„Cepské hospodě“ se příliš nevydařila, prodalo se pouze 19 vstupenek, a akce
byla proto silně prodělečná. K vyšší účasti zřejmě nepřispěla ani změna hudby,
když místo známých „Flamendrů“ hrála moderní „Face Music Band“.

Účast byla opravdu minimální

Memoriál St. Bečky a Fr. Klímy
Již 31. ročník nohejbalového turnaje trojic, uspořádal USC Cep 25. června
dopoledne, opět jako memoriál Stanislava Bečky a Františka Klímy, dvou
sportovců a dobrých přátel, kteří už odešli do sportovního nebe. Letos se této
akce zúčastnilo 8 družstev včetně domácích, a proto se turnaj hrál dvoukolově.
Nejvýše na stupních vítězů stál opět „Sport klub“ Cep A.

Utkání „starých pánů“ v nohejbalu
Už tradičně se také letos 16. července konalo nohejbalové utkání nestárnoucích
sportovců, našich „starých pánů“, kteří už všichni oslavili své „abrahámoviny“.
Zúčastnilo se pět týmů:
Sportklub Cep
Pavel Wipplinger
Rostislav Hart
Pavel Hadač
23

Sokol Suchdol nad Lužnicí A Jan Herman
Rudolf Ruso
Miloslav Ziegler st.
Sokol Suchdol nad Lužnicí B Janda
Pavel Mraček
+ host z Prahy
Spartak Hrdlořezy
Jiří Zlamšídlo
Josef Trsek
Miroslav Trsek
TJ Jiskra Třeboň
Karel Kubica +2 účastníci
(jména se nepodařilo zjistit)
Po pěkných, korektně hraných utkáních byly registrovány tyto výsledky:
zaslouženě zvítězilo družstvo USC Cep, druhé místo vybojoval Sokol Suchdol
nad Lužnicí A, bronz si odvezl Spartak Hrdlořezy, na čtvrtém místě skončila
TJ Jiskra Třeboň, a pátá příčka připadla Sokolu Suchdol nad Lužnicí B. Přes
tyto výsledky patří vítězství všem zúčastněným „starým pánům“ s mladým
srdcem sportovců. Přejeme jim, aby se ještě mnoho let mohli svému oblíbenému
sportu věnovat.

Dva zasloužilí cepští „staří páni“ Rosťa Hart a Pavel Hadač se smějí a mají
proč. Na snímku chybí ještě třetí osobnost cepského sportu, Pavel
Wipplinger.
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USC Open ryba 2016
V tomto roce uspořádal „Rybářský spolek Cep“ již 19. ročník těchto oblíbených
rybářských závodů. Konaly se v sobotu 3. září od 6.30 do 11.30 hodin na
rybníku „Velký návesní“.
Zúčastnit se mohli všichni rybáři ve věku do 99 let
. Startovné za jednu
osobu se dvěma pruty, činilo 100. – Kč. Zaregistrováni byli 23 závodníci.
Hodnotilo se podle váhy ulovených ryb, a oceněn byl i ten, kdo chytil rybu
největší.
Účastníci nachytali celkem 85 kg ryb.
Největší rybu (jesetera dlouhého 93 cm) ulovil pan Jiří Pilz jr.
Nejmladším účastníkem byl Lukáš Bárta z Branné (8 let), který ulovil 1 kg
ryb.
Umístění vítězů:
1. místo
p. Klouček Jan jr. 24,64 kg
2. místo
p. Burda jr.
6,35 kg
3. místo
p. Bárta František 6,15 kg
4. místo
p. Rataj
5,95 kg
5. místo
p. Mládek Jaroslav 5,78 kg

Pořadatelé pracují (zleva: P. Hadač, M. Bečka, L. Leština a M. Vidiečan
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Nejmladší rybář Lukáš Bárta

Vítěz p. Jan Klouček jr.

Druhé místo p. Burda jr.

Třetí místo p. Fr. Bárta

Čtvrté místo p. Rataj

Otec a syn Bártové z Branné
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Soutěž družstev SDH „O pohár starosty obce“
Již v měsíci srpnu byla v obci vyvěšena a okolním SDH zaslána následující a
jistě také už očekávaná pozvánka:

A v sobotu 3. září bylo opět u „Velkého návesního“ živo. K již tradičnímu klání
požárních družstev se letos sjelo 11 týmů SDH z Cepu a okolí, z toho 3 týmy
tvořily ženy.

Cepští mladí hasiči se připravují
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Soutěžilo se fér a podle pravidel, ale všem šlo o vítězství a proto dávali do
„boje“ všechny své síly a dovednosti.

Připravují se děvčata ….

…..a zde muži z Majdaleny

Družstvo mužů Cep A

Ani letos nechyběla trocha legrace

1. kolo:
Muži
Pořadí
Družstvo
1.
Mirochov
2.
Majdalena
3.
Cep B
4.
Cep A
5.
Žíteč
6.
Kojákovice
7.
Něchov
8.
Domanín

Čas
30:50
38:95
39:01
48:01
52:30
57:50
1:03:01
1:03:06

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

Čas
40:05
46:01
54:10
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2. kolo
Muži
Pořadí
Družstvo
1.
Mirochov
2.
Majdalena
3.
Cep A
4.
Cep B

Čas
37:43
39:01
59:80
diskval.

Ženy
Pořadí
Družstvo
1.
Majdalena

Čas
43:45

Cepu se letos nedařilo. V prvním kole bylo družstvo Cep A penalizováno 5
vteřinami za nepřivázání lanka jistícího sací potrubí a ve druhém opomněl
strojník v zápalu boje včas otevřít přívod paliva do motoru stříkačky, což mělo
za následek zdržení. Družstvo Cep B bylo ve druhém kole diskvalifikováno za
chybu montáže sacího koše. Hlavní trofej, „Pohár starosty obce“, si tentokrát
po právu odneslo družstvo dobrovolných hasičů z Mirochova.

Vítězné družstvo SDH Mirochov

Třetí příčku mužů obsadil Cep A

Stříbro“ si odvezli muži z Majdaleny

Koučka vítězných žen z Majdaleny
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Přestože třetí místo v soutěži není špatným umístěním, bude muset SDH Cep
zapřemýšlet o tom, jak a co dál, aby se mohl vrátit na nejprestižnější místa
žebříčku v dalších soutěžích, na která právem aspiroval ve všech předchozích
ročnících. Určitě na to má.

Historická kola v Cepu
První říjnový den se nejenom znovuotevírala „Cepská hospoda“, ale naší obcí
projel peloton cyklistů – členů „Klubu historických velocipédů“, který
každoročně koná zajímavý výlet na starých kolech v dobových kostýmech a v
„Cepské hospodě“ má svou odpočinkovou zastávku. Nejinak tomu bylo i
v tomto roce a obdivu přihlížejících se těšili zvláště sportovci cestující na
vysokých „kostitřasech“. Že šlo o zajímavou podívanou, posuďte sami.

30

Sedmý ročník „Turnaje tří míčů“
Na cepských nohejbalových kurtech se konal v sobotu 1. 10. již posedmé turnaj
družstev v nohejbalu, volejbalu a tenisu. Tuto sportovní zábavu organizoval
Sportklub Cep, jmenovitě pp. Pavel Hadač, Pavel Wipplinger a Rostislav
Hart. Diváci se dobře pobavili a spolu s domácím i hostujícími týmy zakončili
hezký den, kdy i počasí přálo, v „Cepské hospodě“.

Svatý Mikuláš naděloval
Svatý Mikuláš není pohádkovou bytostí, ale skutečně existoval. Také své
biskupské insignie nosí zcela oprávněně, neboť podle církevních dokumentů se
Mikuláš z Patary stal biskupem v Myře. Také v cepském kostele je možno vidět
sochu sv. Mikuláše z Myry. Tento světec zemřel údajně 6. prosince roku 327.
Kult sv. Mikuláše je znám už od 6. století, kdy mu byl zasvěcen chrám v
Konstantinopoli. Roku 1087 byly jeho ostatky převezeny z Myry do Bari v
italské Apulii. Proto je také někdy jmenován jako Mikuláš z Bari.
Stará tradice vánoční nadílky souvisí s reformací, která neuznávala křesťanské
světce. Proto se v zemích, ve kterých reformace zvítězila, přestaly slavit svátky
křesťanských svatých a zvyk mikulášské nadílky byl přesunut až na dobu
Vánoc, kdy naděloval Ježíšek. V řadě zemí naděluje o Vánocích Santa Claus,
jinak Nicolaus, česky Mikuláš. U nás se katolické a reformační tendence střetly
a k radosti všech dětí se udržela nadílka obojí.
Možná někoho napadne, proč náš sv. Mikuláš, který má svátek 6. prosince,
naděluje už 5. prosince večer. To je odvozeno od historického faktu, že pro naše
předky, a to až do 16. století, byl počátkem nového dne západ slunce dne
předchozího. Právě proto se i dnes
mikulášská obchůzka a nadílka koná
v předvečer světcova svátku.
A jak letos naděloval sv. Mikuláš v Cepu?
Jak je uvedeno v přiložené pozvánce,
přišel už v sobotu 3. prosince. Akce,
kterou zaštítil opět obecní úřad, a kterou
režírovaly
pod
vedením
paní
místostarostky Jany Pajchlové, také
paní Zdena Hadačová a paní Pavla
Svobodová, se velice vydařila. Řada
občanů se k ní také pochvalně vyjádřila.
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Děti letos na Mikuláše nečekaly tak, jako v předchozích létech v sále „Cepské
hospody“, ale shromáždily se u rozsvíceného stromečku před kostelem, který
předem ověsily vlastnoručně malovanými zvonečky, hvězdičkami a
vyzdobenými jablíčky. Nechyběly na něm ani dopisy Ježíškovi. Potom zavolaly
samy Mikuláše, který k nim v doprovodu anděla vyšel z kostela. Čert to měl
složitější, ten do kostela nemohl. Proto se přihnal zřejmě přímo z pekla, a
k nebeské dvojici se připojil venku. Z obecního rozhlasu zněly vánoční koledy a
dárků bylo opravdu dost a dost.
Letos byli k rozsvícení stromku pozváni také cepští občané, kteří žádné děti
neměli, respektive i děti, které v Cepu trvale nežijí, ale mají zde například
prarodiče, nebo jiné příbuzné. Ti jim mohli také koupit dárky a předem je předat
sv. Mikuláši. Pro dospělé bylo připraveno občerstvení v podobě horkého punče,
děti dostaly koláčky, cukroví a nápoje. Pěknou předvánoční atmosféru si všichni
přítomní opravdu vychutnali.
A kdo letos představoval Mikuláše, anděla a čerta? Mikuláše velmi dobře
zahrála slečna Eliška Svobodová, její sestra Veronika byla přesvědčivá
v kostýmu pekelníka a v krásném andělovi se skryla slečna Patricie
Dvořáková. Své role všechny tři zvládly na jedničku. Nadílky se zúčastnilo
celkem 35 dětí. Z toho cepských 22 a 13 „přespolních“. Organizátorky nadílky
odvedly opět velký kus dobré a záslužné práce, proto jim patří dík všech
zúčastněných.

Zdobení jablíček

Nebeská návštěva
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A už se naděluje

Nakonec došlo i na prskavky

Obecní úřad, rozvoj obce a investice
Veřejná schůze obecního zastupitelstva
Veřejná schůze obecního zastupitelstva se konala 20. května od 19:30 hodin
v sále „Cepské hospody“.
Řídila se následujícím programem:
1. Zahájení
2. Činnost v roce 2015
3. Rozpočet na rok 2016
4. Akce plánované v roce 2016
5. Diskuse

Zastupitelé zleva: M. Chrt, Fr. Jezvík jr., P. Březina st., ing. J. Vobejda
(starosta), J. Pajchlová (místostarostka), V. Zeman jr. a J. Soukup st.
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V sále bylo celkem 26 přítomných
Co se udělalo v roce 2015:
 Na „Myslivně“ byly vlastními silami provedeny omítky hospodářských
budov a upraveno okolí.
 Byla vybudována nová požární nádrž („Král 2“). Na tuto akci dostala
obec dotaci od KÚ ve výši 95 000. – Kč. Celková investovaná částka
dosáhla 226 000. – Kč.
 Byla restaurována socha sv. Jana Nepomuckého z kostela sv. Jana
Křtitele. Za tuto práci zaplatila obec 121 000. – Kč.
 Na hrázi rybníku „Starý u Cepu“ byly poraženy stromy, jejichž kořeny
devastovaly komunikaci vedoucí z Cepu do Benátek a Suchdolu nad
Lužnicí. Opravu vozovky provede podnik „Lesy České republiky“ na své
náklady v roce 2016.
 Do sportovního areálu byly pořízeny nové branky.
 Dotace:
 Obec obdržela 246 662. – Kč jako dotaci na veřejně prospěšné práce.
 Od OÚ Cep dostaly dotace následující místní organizace:
- Jednotka SDH Cep
40 000. – Kč
- Rybářský spolek Cep
10 000. – Kč
- Myslivecké sdružení Cep 40 000. – Kč
Rozpočet obce na rok 2016:
Celkovou výši finančních prostředků, které jsou pro rok 2016 plánovány na
investice a veškeré další výdaje obce Cep představuje částka 3 311 000. – Kč.
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Akce plánované na rok 2016:
 Obec pronajímá Rybářství Třeboň, a. s. 38 ha rybníků. V roce 2016 obdrží
podle uzavřené smlouvy mimo nájemné také 750 kg ryb. Ty budou
rozděleny mezi občany Cepu a to 250 kg o Velikonocích a 500 kg o
Vánocích.
 Bude provedena rekonstrukce kuchyně v „Cepské hospodě“. Na tuto akci
je počítáno s částkou 300 000. – Kč.
 Již byl pořízen nový traktůrek na údržbu zelených ploch v obci.
 V Cepu se nebude měnit veřejné osvětlení, jak bylo původně v plánu.
 Připraví se stavební parcely pro stabilizaci především mladých obyvatel
Cepu, kteří plánují založení, nebo rozšíření své rodiny. Zatím se vyřizují
formality a jedná s úřady.
 Asi 1 558 000. – Kč budou činit celkové výdaje na některé drobné
investice a režijní poplatky.
Jedná se o:
- vybudování oplocenky v obecních lesích pro výsadbu melioračních
a zpevňujících dřevin
- těžbu a výsadbu v obecních lesích
- rekonstrukci dvou vrtů na pitnou vodu
- opravu lavic a schodů v kostele sv. Jana Křtitele (na tuto akci již
byla vyřízena dotace od KÚ ve výši 95 000. – Kč)
- restauraci sochy Ježíše Krista v kostele sv. Jana Křtitele (oprava
bude stát 67 000. – Kč, vyřízena je už dotace od KÚ 30 000. – Kč).
- pokračování prací na „Myslivně“ (omítky, místnost na pečení
chleba, vybudování hospodářské místnosti vč. sociálního zařízení
apod.)
- režie obchodu smíšeným zbožím (ročně činí 70 000. – Kč)
Diskuse:
V diskusi vystoupilo s dotazy a připomínkami 7 občanů. Jednalo se o vysvětlení,
co zahrnují některé rozpočtové položky, špatnou funkci jednoho sloupu
veřejného osvětlení, úpravu některých blátivých cest, úpravu můstku na stoce od
„Myslivny“, termíny některých plánovaných akcí, obecní kroniku aj. Na
všechny příspěvky reagoval starosta Ing. Vobejda a vysvětlil případné nejasnosti
a desinformace.
Schůze byla ukončena ve 21:15 hod.
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Investiční akce
V Cepu se bude stavět
V letošním roce byl zpracován geodetický plán a vyřízeny veškeré formální
záležitosti související s vyměřením 12 nových stavebních parcel pro rodinné
domky. V obci proběhlo také výběrové řízení a v současné době je registrováno
9 předběžných přihlášek místních i cizích zájemců. Zmíněné opatření je
nezbytné proto, aby do obce přišli další stálí obyvatelé. Za správní poplatky a
zpracování geodetického plánu zaplatila obec úhrnem 37 400. – Kč.

Opravy v kostele sv. Jana Křtitele
Také v roce 2016 pokračovaly opravy kostela sv. Jana Křtitele a restaurování
historicky i umělecky cenných soch. Především byly pořízeny nové schody na
kruchtu, protože stávající byly ve stavu blízkém úplné destrukci.

Rozdíl je patrný z přiložených fotografií
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Restaurovaná socha Ježíše

Nové lavice

Také nové lavice jsou velice pěkné a rozhodně budou náš kostel zdobit déle než
jedno století, jako ty předchozí. Letos byla rovněž restaurována dřevěná socha
Ježíše Krista z Nazaretu. Tuto historickou řezbu zachycuje rovněž jedna
z fotografií. V současné době může být naše obec hrdá na svůj místní
svatostánek, který je sice malý, ale pěkný a velmi dobře udržovaný. Takovým se
velká řada mnohem větších obcí pochlubit nemůže. Uznání za to, že i příštím
generacím bude zachována tato vzácná památka, si zasluhuje celé místní
zastupitelstvo.

Oprava silnice na hrázi „Starého u Cepu“
Lesy ČR, s. p. v říjnu 2016 na své náklady opravily silnici vedoucí po hrázi
rybníku „Starý u Cepu“ z Cepu do Suchdolu n/Lužnicí. Vozovka byla silně
narušena především kořeny stromů, které zpevňují hráz. Jak je vidět
z následujících obrázků, je silnice opět „bez chyby“.

Opravy obecních cest
V tomto roce byly také opraveny některé lesní a polní cesty patřící
obci Cep. Dostalo se také na cestu z Cepu na „Myslivnu“, jejíž stav po
opravě ukazují následující dva snímky.
Práce provedla firma JIPAMA z Hrachovišť v dohodnutých termínech
a dobré kvalitě.
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Obec za tyto práce zaplatila celkem 402 440,73 Kč.

Rekonstrukce „Cepské hospody“
Také v „Cepské hospodě“ v letošním roce probíhala rekonstrukce. Zcela hotová
je už kuchyně. Byla vybavena novým, vesměs nerezovým zařízením a mimo
montáže nové elektroinstalace proběhly ještě další stavební úpravy, jako
například obklady, dlažby atd.
Rekonstrukce přišla obecní pokladnu jenom v roce 2016 celkem na částku
205 764,49 Kč.

A takto dnes vypadá rekonstruovaná kuchyně
Tímto ale práce v „Cepské hospodě“ nekončí. Budou pokračovat i v roce 2017.
A na co se mohou návštěvníci tohoto zařízení ještě těšit? Dále je v plánu
rekonstrukce skladových prostor, výměna dveří a některých oken a další
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stavební úpravy, takže výsledkem bude opravdu důstojný stánek pro kulturní
akce a zábavu všech, kteří v obci žijí, nebo do ní zavítají v rámci své dovolené.

A práce v hospodě pokračují dál

Nákup domu čp. 34
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo zakoupit v Cepu dům čp. 34, kde by po
rekonstrukci provedené v dalším roce byly vybudovány garáže a skladové
prostory pro obecní technické prostředky. Tento nákup se uskutečnil a majiteli
nemovitosti za ni byla poukázána částka 400 000. – Kč.

Oprava hráze rybníku „Král“
Také starý rybník „Král vyžadoval určitou údržbu, především pak opravu hráze.
Zakázku na tuto práci přijala již osvědčená firma JIPAMA z Hrachovišť. Práci
provedla jako obvykle ve velmi dobré kvalitě a inkasovala za ni od OÚ Cep
částku 47 960. - Kč.

„Král“ před opravou hráze…

… a po ní
39

Zaměstnanci obce v roce 2016
Veřejně prospěšné práce:

p. Petr Hofbauer
(od 1. 1. do 31. 5.)
p. Karel Jirava
(od 1. 1. do 30. 11.)
Zaměstnanci OÚ:
p. Petr Hofbauer
(od 1. 6. do 31. 12.)
pí. Jaroslava Chrtová
Knihovnice:
pí. Jaroslava Chrtová
Správce vodárny:
p. ing. Josef Škvorák
Správce sběrného dvora:
p. Zdeněk Staněk
Správce objektu „Myslivna“: p. Josef Soukup st.
Správce čistírny odp. vod:
p. Pavel Březina st.
Hospodář obecního lesa:
p. ing. Jan Vobejda
Kronikář:
p. PhDr. Vladimír Kocourek
Zvoník:
pí. Věra Hartová
Údržba okrasné zahrady:
pí. Blanka Chrtová
Úklid na OÚ:
pí. Zdeňka Hadačová

Hospodaření obce v roce 2016
Rozpočet
Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen jako schodkový. Jak plyne z uvedeného
přehledu, šlo o plánovaný schodek ve výši 2 398 802. - Kč.
Schválený rozpočtový plán:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Plánované hospodaření se schodkem

5 558 644. - Kč
7 957 446. - Kč
2 398 802. - Kč

Na účtech u KB v Třeboni a na spořicím účtu u ČNB měla obec k 31. prosinci
2015 uloženu celkovou částku 6 077 474,90 Kč, což rozpočtový schodek bez
jakýchkoliv potíží plně krylo.
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Vzhledem k tomu, že skutečné rozpočtové příjmy byly v roce 2016 o
2 460 128,06 Kč vyšší, než plánované, bylo možno objem rozpočtových výdajů
navýšit o další významnou sumu 1 207 494,74 Kč.
Rozpočet po změnách:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Plánované hospodaření se schodkem

7 227 337. - Kč
9 164 930,74 Kč
1 937593,74 Kč

Přesto byl konečný výsledek hospodaření obce o 3 377 295,05 Kč příznivější,
než plánovaný1.
Skutečnost:
Rozpočtové příjmy
celkem
Rozpočtové výdaje
celkem
Skutečné hospodaření s úsporou

8 018 872,06 Kč
6 579 170,75 Kč
1 439 701,31 Kč

Lze tedy konstatovat, že v roce 2016 hospodařila obec opět velmi úspěšně. O
tom svědčí stav účtů u KB a ČNB v Třeboni k 31. 12. 2016. Na běžném účtu u
KB v Třeboni měla obec uloženo 227 425,15 Kč, na spořicím účtu u KB
v Třeboni 3 259 077,84 a na běžném účtu u ČNB byla částka 4 172 125,92 Kč.
Souhrnně je to tedy 7 658 628,91 Kč. Z toho je patrno, že obecní úspory opět
za tento rok vzrostly, a to o částku 1 580 651,02 Kč.

Některé další obecní výdaje
Každý obyvatel obce ví, že to, aby obec fungovala také něco stojí. A není to
zrovna málo peněz. Potřebujeme, aby svítilo veřejné osvětlení, tekla voda,
vyvážel se odpad, obec byla uklizena atd. Snad to může někdo považovat za
samozřejmost, ale ať chceme nebo ne, do těchto „samozřejmostí“ musí být
investovány značné prostředky. Proto zde uvedeme jen několik málo příkladů.
V roce 2016 bylo zaplaceno:
Za skládkování a svoz odpadů
Za jamkovač a vrták pro obecní lesy
Za opravu poruchy obecní vodárny
Za nové čerpadlo pro vodárnu
Za nový traktůrek na úpravu trávníků
Za nový PC a tiskárnu pro OÚ
Za nové lavice na Myslivnu
1

99 442. – Kč
37 018. – Kč
91 433. – Kč
23 754. – Kč
254 100. – Kč
25 505. – Kč
96 328. – Kč

T. j. neexistence schodku 1 937593,74 Kč + úspora 1 439 701, 31 Kč
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Za dotace pro SDH a Sport Club Cep
Za odměny zaměstnanců VPP
Za nové knihy pro obecní knihovnu
Příspěvky na konání různých akcí pro děti i dospělé

80 000. – Kč
251 630. – Kč
2 469. – Kč
51 686. – Kč

Jen za těchto několik vybraných položek to dělá více, než 1 000 000. – Kč. A to
není zdaleka vše. Jsou tu dále pravidelné rozbory vod (pitná i odpadní), provoz
čističky OV, opravy osvětlení, platby za spotřebované energie, dotace dalším
spolkům (rybáři, myslivci), náklady na údržbu a provoz technických prostředků,
péče o nemovitý obecní majetek, fungování obecního úřadu atd. atd.
Přes všechny možné i nemožné výhrady si musíme vzhledem k uvedeným
faktům přiznat, že je naše obec v dobrých rukách a pro své obyvatele dělá
opravdu hodně.

Drobné zprávy
Obchod smíšeným zbožím v roce 2016
Protože paní Ivana Šebestová dnem 31. 12. 2015 ukončila svou práci v místním
obchodu, nastoupila na její místo zkušená prodavačka paní Pavlína Šniagerová.
Přejeme jí, aby se jí v Cepu líbilo a měla hodně spokojených zákazníků.

Paní Pavlína Šniagerová za pultem

V Cepu zahořelo
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23. ledna (sobota) večer v Cepu zahořelo v čp. 48 “U Dvořáků“ (dnes rekreační
objekt). Ohně, který byl v zárodku, si všimli šikovní mládenci Michal Hofbauer
a Tomáš Šniager jdoucí okolo, kteří hned učinili poplach, takže požár byl rychle
zdolán a škody byly minimální. Příčinou zahoření byl vadný kabel elektrického
vedení. V této době, nebyl v objektu nikdo přítomen.

Za Cep krásnější
Aby byla naše obec opravdu pěkná a nejen ti lidé, kteří zde žijí, ale i ti, kteří sem
přijedou na návštěvu, nebo jen projedou na své letní dovolené, zde nalezli
příjemné prostředí, je také věcí, na kterou se v Cepu nezapomíná. Dokladem
toho jsou v létě plně obsazené stoly před „Cepskou hospodou“, ale také
upravené zelené plochy a vysázené kvítí.

Upravený pomník padlých

U hospody rádi posedí přespolní…

Záhon u Obecního úřadu Cep

… i místní

Padesátiny
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V sobotu 28. 5. Oslavil v „Cepské hospodě“ v kruhu přátel, sportovců a
známých padesáté narozeniny pan Pavel Wipplinger, jeden z pilířů Sportklubu
Cep a reprezentant tohoto klubu v nohejbalu.

Pan Wipplinger sice trvale žije v Suchdolu nad Lužnicí, ale od roku 2006 je také
čestným občanem obce Cep. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, a i když se
už zařadil mezi „staré pány“, rádi ho budeme dále vídat na cepských kurtech.

Hasičský dorost pilně cvičí
Ten, kdo se 28. 5. Zastavil v „Cepské hospodě, mohl sledovat cvičení nejmladší
generace místních hasičů za rybníkem „Velký návesní“. Instruktorem, a
můžeme říci, že náročným, tu byl pan Ondřej Vantuch. Chlapci se opravdu činili
a cvičili se zápalem. Jejich výkon bylo možno jen kvitovat s uznáním. Je dobře,
že nám „dobráci“ v Cepu ani v další generaci nevyhynou!
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A to jsou oni

Návštěva z USA
Dne 17. června jsme v Cepu přivítali vzácnou návštěvu. Na obec, ze které
pochází jeho rod, se přijel podívat americký krajan pan Steve Tlachac (Tlachač)
v doprovodu manželky paní Jackie Tlachac, kteří v současné době žijí v městě
Hamelu ve státě Minnesota.
Oba byli v doprovodu tlumočníka přijati v kanceláři OÚ starostou obce panem
ing. Janem Vobejdou a kronikářem PhDr. Vladimírem Kocourkem.
Předkové pana Steve Tlachac se vystěhovali do USA před rokem 1870. Pan
Tlachac předal písemné, angličtinou zapsané vzpomínky krajanů pocházejících
z obce, sice jen kusé a neúplné, ale přesto zajímavé. Na oplátku dostal dějiny
obce, zachycené ze starých zápisů od první zmínky o existenci Cepu do roku
1918, samozřejmě v češtině.
Po společném rozhovoru došlo i na prohlídku obce, a návštěvu několika dosud
existujících stavení, ve kterých kdysi rozvětvená rodina Tlachačů žila. Z domu
čp. 12 (dnes tu žije rodina Koldusova a Soukupova) pocházela rodina Čadkova,
která zde prokazatelně žila už v 18. století. Jejich dcera Terezie se narodila
v roce 1792 a provdala se za Bartoloměje Tlachače. Pan Steve Tlachac se také
zmínil o domě čp. 28 (dnes zde bydlí rodina Márovcova a Jezvíkova), kde žil
pan Bartoloměj Tlachač s manželkou Terezií rozenou Čadkovou, se kterou
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měl 11 dětí. První se narodilo v roce 1810 (Jan, oženil se v roce 1837
s Mariannou Novákovou z čp. 22, a měl s ní 8 dětí), poslední v roce 1831
(Anna, provdaná v roce 1860 za Jakuba Bumbu). Také hovořil o již
neexistujícím domě čp. 5, ve kterém už v roce 1700 žila rodina Hadačova,
která byla také s rodem Tlachačů spřízněna. Marie Hadačová (1832 – 1911) se
v roce 1860 provdala za nejmladšího syna Bartoloměje a Terezie Tlachačových
Matyáše (1929 – 1920) a měla s ním 6 dětí.
Pan a paní Tlachac nám předali a od nás dostali aktuální kontakty a vyjádřili se
v tom smyslu, že jejich návštěva byla zajímavá a určitě není poslední. Spojení
na naši obec předají i dalším americkým krajanům, kteří zde mají své kořeny a
kteří budou také chtít poznat kolébku svých předků. Budeme se tedy těšit na
budoucí setkání s nimi.

Pan Steve Tlachac

Paní Jackie Tlachac

Účast na hasičských soutěžích
 Hasičský dorost SDH Cep se 18. 6. zúčastnil soutěže družstev SDH
v požárním útoku, pořádaném SDH Mirochov. Doprovázeli ho dva
zkušení členové cepského sboru p. František Klíma a p. Ondřej Vantuch.
Z 15 přihlášených družstev mužů obsadili cepští dorostenci 13. místo.
Soutěže se zúčastnila ještě 4 družstva žen.
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 25. června odjelo družstvo mladých cepských hasičů na soutěž
v požárním útoku, pořádanou SDH Kojákovice. Protože ale v průběhu
akce došlo k průtrži mračen provázenou kroupami a přívalem vody (za
hodinu spadlo cca 60 mm vody, kterou nestačila brát kanalizace a místní
potoky), byla soutěž z technických důvodů zrušena.
 31. července v Hrdlořezech na „Memoriálu Bohuslava Kanděry“ se
nakonec nezúčastnili.

Borůvky v roce 2016
V letošním roce se borůvky opravdu „urodily“. Sběr začal již ve třetí dekádě
června a vrcholil koncem první dekády července. V lesích byly stovky lidí ze
všech koutů republiky a někteří i ze zahraničí. Také borůvkoví „podnikatelé“
nosili do výkupu pěkné „úlovky“. Výkup platil 80 Kč, později už také jen 55 Kč
za kilogram.
Všichni se, samozřejmě, v lese nechovali tak, jak by se slušelo a aut bylo
například okolo silnice z Cepu do Majdaleny také víc, než dost. Tak jsme si my,
místní přáli, aby tu invazi náš les přežil příliš neponičen.
Přiložené fotografie ukazují některé vozy, okolo výše zmíněné komunikace,
parkující tu 9. července už před 7:00 hodinou ranní.
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Porucha dodávky vody a odstávka elektřiny
K poruše dodávky pitné vody došlo ve dnech 9. – 12. září (pátek – pondělí).
Závada byla opět v elektroinstalaci (silový proud pro čerpadla) a proto bylo
přistoupeno ke kompletní výměně celého kabelového vedení. Doufejme, že tím
budou potíže s konečnou platností vyřešeny, protože nefunkční vodovod, a to
ještě přes víkend, umí opravdu znepříjemnit život a pokazit náladu. Protože
elektrická síť vyžaduje další úpravy a opravy kabelů, museli se občané obce
smířit s tím, že proběhly další odstávky elektřiny (a tedy i dodávky vody
z obecního vodovodu), tentokráte ale plánované a včas vyhlášené.

Úprava terénu ve sběrném dvoře
V prvním zářijovém týdnu byly položeny ve sběrném dvoře na zem betonové
panely. Cílem bylo zpevnění povrchu a odstranění nepříjemného bláta. Panelů
však zjevně nebylo dost a celá akce by asi měla mít pokračování.
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Tak trochu napůl

Změna v „Cepské hospodě“
V letošním roce došlo opět ke změně v nájmu „Cepské hospody“. Z osobních
důvodů zde 24. září ukončila své působení všemi oblíbená paní Dana
Wipplingerová, která v Cepu „šenkovala“ od 26. dubna 2011. Pro místní
„štamgasty“ to byla skutečná „jobovka“, protože poskytované služby
odpovídaly požadavkům, paní Wipplingerová byla ochotná, příjemná a své
hosty nešidila. Rozloučili se s ní v sobotu 24. září se smutkem v srdcích. Všichni
jí přejí do dalšího života plnou spokojenost, klid a hodně zdraví. Budou na ni
dlouho vzpomínat.
V sobotu 1. 10. nastoupil nový nájemce hospody, pan Pochop z Chlumu u
Třeboně. S ním přišli také jeho dva spolupracovníci, kteří budou nadále
zajišťovat chod „Cepské hospody“.
Hned první den bylo otevřeno, čepovala se „Plzeň“ a třeboňský „Regent“, bylo
také možno zahnat hlad. Lidí přišlo dost a hospoda fungovala ke spokojenosti
přítomných. Přejeme tedy nájemci, ale hlavně občanům obce, aby v Cepu byla
dále dobrá hospoda, o které se ví, a kde se rád zastaví každý, kdo projíždí, ať už
autem, nebo o dovolené na kole.
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Nový nájemce (vpravo)

Před hospodou 1. října odpoledne

Politik navštívil naši obec
Obecní úřad Cep, navštívil 24. října senátor Mgr. Jiří Šesták PhD.
V rozhovoru se starostou ing. Janem Vobejdou se zajímal o život v obci, její
potřeby a současné plány.
Senátorský klub: Starostové a
nezávislí
Práce ve výborech:
 Místopředseda Výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice
 Místopředseda Podvýboru
Organizačního výboru pro
státní vyznamenání
 Člen Stálé komise Senátu pro
Ústavu České republiky a
parlamentní procedury

Výlovy obecních rybníků
V roce 2016 byly sloveny obecní rybníky v následujících termínech:
 Nový u Cepu
11. října
 Prostřední u Cepu 20. října
 Starý u Cepu
31. října
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Rybářství Třeboň, a. s., které má zmíněné rybníky v pronájmu, za to platí obci
ročně nezanedbatelnou sumu a dodává na vánoční stůl občanů „vánoční ryby“,
které každý obyvatel Cepu před svátky obdrží zdarma od obecního úřadu.

Vypuštěný „Nový u Cepu“

Vypuštěný „Starý u Cepu“

Výlov rybníku „Boreček“
Obecní rybník „Boreček“ má v pronájmu pan Jiří Márovec, majitel nám už
dobře známé firmy JIPAMA z Hrachovišť. V roce 2016 uspořádal opět pro
pozvané hosty po dvouleté pauze výlov zmíněného rybníku. Konal se 19.
listopadu a to už pojedenácté.
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Kuchaři se činili

Hudba hrála

Přijímání do rybářského cechu

„Fišparta“ nelenila

Lidé byli veselí

A všichni se bavili

Lidí se opět sešlo dost, byla hojnost jídla i pití, vládla dobrá nálada, kterou
podporovala také živá hudba, a akce se opět zdařila. Poděkování všech
zúčastněných patří vedle Jirky Márovce také těm, kteří k organizaci a skvělému
průběhu výlovu svou pomocí přispěli.

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje
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Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje se konaly ve dnech 7. a 8. října 2016.
Volební místnost byla tradičně v sále „Cepské hospody“.
Volební komise pracovala ve složení:
p. Miroslav Heřmánek
sl. Bc Petra Dvořáková
p. Vlasta Dvořáková
p. Miloslava Kocourková

-

Volební komise při práci

předseda
zapisovatelka
členka komise
členka komise

Volí pan Vlastimil Zemánek

Ze 158 oprávněných voličů se k volbě dostavilo 54. Znamená to volební
účast 34,18%. (Tato účast koresponduje s celostátním průměrem.) Všechny
odevzdané hlasy byly platné.
Volební výsledek v obci Cep:
02
12
30
37
54
57
70
78
82
Celkem :

ODS
ČSSD
ANO
KSČM
DSSM-NE imigrantům STOP
Strana zelených
Koalice SPR-RSČ M,Sládka ,Patrioti
Koalice svoboda a přímá demokracie
Piráti

9 hlasů
27 hlasů
2 hlasy
8 hlasů
1 hlas
1 hlas
1 hlas
2 hlasy
3 hlasy
54 hlasy
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Volby v celém kraji vyhrála opět ČSSD. Vznikla koalice ČSSD, ANO a Jihočeši
2012, naopak dosavadní koaliční KSČM odešla do opozice. Hejtman Mgr. Jiří
Zimola svou pozici obhájil i pro další volební období.
Souhrnná informace o výsledcích voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje
Počet
Okrsky
volených
členů celkem zpr. v %
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1 260

1
260

Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné
v
obálky účast v %
obálky
hlasy
seznamu

100,00 513 857

186 590 36,31

186 357

název

183 064 98,23
Platné hlasy

Kandidátní listina
číslo

%
platných
hlasů

celkem

v%

1

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

257

0,14

2

Občanská demokratická strana

23 210

12,67

12

Česká str.sociálně demokrat.

41 299

22,55

13

PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09

14 658

8,00

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12 147

6,63

30

ANO 2011

32 348

17,67

35

Politické hnutí PRO 2016

598

0,32

37

Komunistická str.Čech a Moravy

18 317

10,00

38

JIHOČEŠI 2012

10 629

5,80

39

Strana soukromníků ČR

1 294

0,70

41

Národní demokracie

276

0,15

44

JIHOČEŠTÍ HASIČI

2 158

1,17

45

Moravané

271

0,14
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NOVÁ GENERACE

1 352

0,73

54

DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU!

1 632

0,89

57

Strana zelených

3 550

1,93

62

Strana svobodných občanů

2 796

1,52

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

635

0,34

70

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

144

0,07

78

Koalice SPD a SPO

8 041

4,39

81

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.

66

0,03

82

Česká pirátská strana

6 390

3,49

89

Úsvit - Národní Koalice

996

0,54

Společenská kronika
V tomto roce oslavili:
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Šedesátépáté narozeniny:
Paní Miroslava Herdová

Sedmdesáté narozeniny:
Paní Jana Bendová
Pan František Chrt
Paní Blanka Chrtová

č. p. 11

č. p. 78
č. p. 26
č. p. 26

Sedmdesátépáté narozeniny:
Paní Marie Leštinová

č. p. 75

Sedmdesátéšesté narozeniny:
Pan Jan Benda
Pan PhDr. Vladimír Kocourek
Pan Josef Leština

č. p. 78
č. p. 97
č. p. 75

Sedmdesátésedmé narozeniny:
Paní Marie Jezvíková

č. p. 41

Sedmdesátéosmé narozeniny:
Paní Milena Dvořáková

č. p. 17

Sedmdesátédeváté narozeniny:
Paní Růžena Bečková
Paní Zdeňka Hadačová
Paní Marcella Melenová

č. p. 65
č. p. 30
č. p. 71

Osmdesáté narozeniny:
Pan Jiří Macoun

č. p. 43

Osmdesátéprvní narozeniny:
Pan František Hadač
Paní Marie Paďourková

č. p. 30
č. p. 38
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Osmdesátétčtvrté narozeniny:
Paní Ludmila Hadačová

č. p. 79

Osmdesátéosmé narozeniny:
Paní Marie Klímová

č. p. 91

Noví občánci Cepu
Letos se naše obec stala domovem dvou nově narozených
dětí, holčičky a chlapečka. Jsou to:

Nelinka Komárková, která spatřila světlo světa 3. března 2016.
Jejími rodiči jsou Lucie a Václav Komárkovi z čp. 72.
a
Vojtíšek Dvořák, který se narodil 30. listopadu 2016
manželům Dvořákovým z čp. 44.

Oběma dětem přejeme dlouhá a spokojená léta mezi
námi, a jejich rodičům mnoho rodinného štěstí a
radosti z nových ratolestí.
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V roce 2016 nás navždy opustili
Paní Marie Komárková (čp. 24), nejstarší občanka obce,
která zesnula po dlouhé a těžké nemoci
ve věku nedožitých 90 let.
a
Pan František Hadač (čp. 85), bývalý zaměstnanec
Československých státních drah. Zesnul ve věku 76 let.

Skláníme se před nimi a děkujeme za vše, co pro nás vykonali.
Čest jejich památce!

Počasí v roce 2016
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Leden. Ráno na Nový rok (pátek 1. 1. 2016) bylo ještě mrazivé, až -10°C. Přes
den zůstala teplota mezi -5°C až +1°C. O víkendu bylo oblačno až polojasno a
na horách slabě sněžilo. Ranní teploty klesaly až k -8°C a odpolední
nepřekročily +2°C. V pondělí 4. 1. odpoledne konečně v Cepu napadly 2 cm
sněhu. Teplota v noci -7°C, ve dne +5°C. Do rána 5. 1. napadly celkem cca 3
cm. Teplota v noci na úterý 5. 1. byla - 6°C. Přes den pak až +4°C. Dopoledne
polojasné. V noci na středu 6. 1. opět -6°C, dopoledne +4°C. Protože přišel
mrznoucí déšť, byla všude „klouzačka“. Zima byla mírná až do středy 13. 1. Od
čtvrtka 14. 1. začalo sněžení a do pondělí 18. 1. napadlo cca 12 cm. Také teploty
klesaly a prvním arktickým dnem, kdy nebylo nad 0°C ani ve dne, bylo pondělí
18. 1. V noci bylo naměřeno v Cepu -16°C, ve dne maximum -6°C, trvale
jasno až polojasno, mrzlo až do víkendu. BIO zátěž vesměs na 3. stupni. 21. 1.
napadlo asi 5 cm nového sněhu. Nejchladnější noci byly z 20. na 21. ledna (v
Cepu ráno -18°C, odpoledne -5°C) a z 21. na 22. ledna (-19°C, odpoledne -8°C).

Východ a západ slunce v Cepu 18. ledna

Večer 20. ledna na Šumavě při teplotách okolo -30°C
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Na Rokytské slati na Šumavě byla naměřena rekordní teplota -35,3°C .
Až od soboty 23. 1. se začalo mírně oteplovat a okolo 10.00 hodin začalo sněžit.
Napadlo cca 12 cm nového sněhu. V sobotu v noci byly už teploty nad 0°C,
konkrétně v Cepu +1°C. V neděli pak tálo, dělalo se náledí a teplota odpoledne
dosáhla až +5°C. V noci na pondělí 25. 1. byla teplota +2°C, pršelo, ale slabě.
Sníh začal valem tát. V pondělí byly silnice už vesměs sjízdné a odpoledne
+6°C. Slabý déšť, místy mlhy, okolo 16.00 hodin už beze srážek a na chvíli
vyhlédlo z mraků i slunce. Nastalo oteplování, ve středu 27. 1. už byla
odpolední teplota +11°C, noční +2°C. Konec ledna vypadal zase jako nástup
jara. V noci ze čtvrtku 28. 1. na pátek pršelo, dopoledne v pátek se vyjasnilo až
na skoro jasno. Měsíc skončil teplotami nad 0, pršelo jen ojediněle. Teplotně
byl leden nadprůměrný, srážkově průměrný.
Únor. Od počátku měsíce bylo teplo, střídavě pod mrakem a polojasno,
respektive oblačno. Noční teploty se dostaly pod 0 jen výjimečně (ve středu 3. a
ve čtvrtek 4. 2. Na -1°C), ve středu dopoledne pršelo a v pátek 5. 2. v noci
rovněž. Od soboty 6. 2. se opět mírně oteplilo a počasí bylo přímo jarní téměř do
konce dekády. Až 10. 2. se lehce ochladilo a pršelo. Biozátěž byla od počátku
února nejčastěji na 3. stupni, jen výjimečně na 1. Druhá dekáda začala chladněji,
teploty v noci mírně pod 0°C, ve dne +4°C až +8°C. Na horách zasněžilo,
v Cepu jen občasné dešťové přeháňky. Mezi mraky občas vysvitlo nakrátko
slunce. Zcela beze srážek bylo až od 14. 2. To byla neděle a od rána svítilo
slunce. K další změně došlo až v noci na středu 17. 2. Ochladilo se a sněžilo
různě intenzivně na celém území ČR. Teplota v noci byla v Cepu +0,5°C, jinde
až -3°C. Sněhu u nás bylo málo, jen poprašek, jinde až 10cm, na horách i více.
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Situace na Vysočině
Ledovka na silnicích potrápila hlavně na rychlostních komunikacích. Na D1
došlo na 52. km ve směru na Brno ke kolizi 10 aut a vytvořila se kolona dlouhá
10 km. Byly hlášeny desítky havárií, některé, bohužel skončily tragicky.

Situace na D1
To vše se Cepu nedotklo, jezdilo se po mokrých, ale nenamrzlých
komunikacích. Večer zde nebylo po sněhu ani památky. Až do 20. 2. bylo
počasí beze srážek, teploty v noci +1°C až +2°C, ve dne do +5°C. Vál mírný
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vítr, komunikace prakticky bez problémů, ale bylo zataženo a vlhko. V sobotu
20. 2. ráno pak oblačno, +2°C a postupně skoro jasno. Večer se zatáhlo, a
v noci na 21. 2. silně pršelo. Spadlo 7 mm. Zároveň se oteplilo, 21. ráno bylo
+8°C, odpoledne +11°C. Vál silný vítr až do večera 21. 2. V pondělí 22. února
byl krásný, slunečný den, s rekordními teplotami. Odpoledne bylo naměřeno
v Cepu +15°C. Nejtepleji v ČR bylo ale v Lednici +17.2°C. I noc na úterý byla
teplá, v Cepu až +9°C. Zato v úterý 23. 2. bylo od rána pošmourno, občas
drobně pršelo, rychle se ochlazovalo, vál čerstvý vítr a okolo 16. hodiny začalo
chumelit. Teplota večer spadla až na +1°C. V noci napadl asi 1 cm sněhu, který
ve středu 24. 2. roztál. Bylo oblačno, slunce občas svítilo. V noci na čtvrtek 25.
2. spadla teplota až na - 3°C, ve dne pak nepřekročila +4°C. Srážky
zanedbatelné, zataženo. V pátek 26. 2. ráno - 4°C, skoro jasno, nefoukalo,
odpoledne +4°C, oblačno. Hezký den. Příjemně bylo i v den následující, ale 28.
2. (neděle) se začalo počasí kazit. Poslední únorový den byl poměrně teplý (i
v noci nad 0°C a ve dne až +6°C), zatažený, vál silný vítr a po poledni začalo
trvale pršet a to dost vydatně.
Teplotně byl měsíc nadprůměrný, srážkové průměru nedosáhl.
Do rána v úterý 1. března spadlo 14 mm vody, na zemi mokrá sněhová
pokrývka, asi 2 cm. V noci byla teplota -1°C, ve dne +1°C, čerstvý vítr. Až do
pondělí 7. 3. deštivo, v noci teploty okolo 0°C, respektive do -2°C, přes den +2
až +6°C. Výjimkou byla sobota 5. 3., kdy bylo odpoledne prosluněné a bylo
možno trochu pracovat na zahradě. Pak došlo k ochlazování, 8. a 9. 3. byly
noční teploty -2°C až -3°C, denní +3°C až +6°C. Srážky zanedbatelné. Od 5. 3.
bylo zataženo, sluneční svit minimální, jen 10. 3. (čtvrtek) odpoledne slunce
svítilo cca 3 hodiny.
Druhá dekáda začala lehkým oteplením, noční teploty +1°C až +2°C, denní do
+8°C. V sobotu 12. 3. slabě pršelo, nevlídno, ráno zhoršená viditelnost. Podobně
tomu bylo v dalším dni a pak v pondělí 14. 3. se během dopoledne vyjasnilo až
na polojasno a následovalo slunečné odpoledne. Večer se zatáhlo, ochladilo
lehce pod 0°C a od úterních 3:30 hodin začalo jemně sněžit. Do 9:00 ve středu
16. 3. nasněžilo v Cepu asi 8 cm. V úterý 15. 3. vystoupila teplota jen na 5°C, a
do večera sníh opět roztál. Nadělal ale mnoho starostí řidičům a silničářům.
Opět došlo k desítkám nehod, některé byly tragické.
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Ráno 15. 3. Praha – pražský okruh

A vypadalo to někdy i takhle.
Do neděle velikonoční (26. 3.) bylo počasí poměrně stabilní, vesměs zataženo,
ranní teploty okolo 0 až +3°C, odpolední pak lehce nad 0, max. do +7-8°C.
V noci občasný lehký déšť, většinou bezvětří. Pak 27. 3. (pondělí velikonoční)
byl už slunečný den a „přišlo jaro“ (+14°C). Pěkné počasí pokračovalo i
v dalších dnech. V noci už nemrzlo, rtuť dosahovala až na +3°C, respektive
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+5°C, ve dne dokonce až k +20°C. Přestože bylo vesměs polojasno, přišly i
krátké přepršky, z hlediska srážek nevýznamné. V úterý 29. 3. začalo okolo
poledne silně foukat. Ve středu 30. 3. bylo zrána zataženo, ale pak se po
několika krátkých přeprškách objevilo slunce a pěkné počasí vydrželo až do
konce měsíce. Ve čtvrtek 31. března vystoupila odpolední teplota na opravdu
„jarních“ 21°C.
Měsíc byl opět teplotně nadprůměrný, s deficitem srážek a počasím „jako
na houpačce“.
Na „apríla“, tj. v pátek 1. dubna bylo zataženo, chladno, ve dne jen +6°C,
oproti čtvrtku teplotní skok dolů o 15°C. Sluníčko jsme neviděli, ale nepršelo.
Pomalé oteplení přišlo o víkendu a v pondělí 4. 4. a přineslo krásné a slunečné
počasí. Bylo naměřeno přes + 24°C. Hned následující úterý 5. 4. bylo prvním
„letním“ dnem a v Třeboni bylo naměřeno +25,2°C. I v Cepu byla denní
teplota nad +21°C. Až večer se začala obloha zatahovat, jinak „zahrádkářský“
den. Do konce první dekády pak denní teploty klesaly až do neděle 10. 4.
V tento den byly v noci sice +4°C, ale ve dne pouze +7°C.
Druhá dekáda byla mírně teplejší, nejtepleji bylo v úterý 12., ve středu 13. a
v sobotu 16. dubna, kdy denní teploty dosáhly 17°C až 19°C.
Také 19. 4. (úterý) byl hezký, slunečný den, jasno, 12°C - 14°C. V noci +2°C,
mírný vítr. Středa 20. 4. byla jasná, denní teploty mezi 12°C a 14 °C, noční
+2°C. Od východu vál slabý vítr. Bio zátěž byla na stupni 1. Ve čtvrtek 21. 4.
bylo jasno, denní teploty 15°C až 16 °C, v noci +1°C. Od východu vál slabý vítr.
Bio zátěž opět stupeň 1. V pátek 22. 4. bylo polojasno, denní teploty v rozmezí
14 až 16 °C, v noci +4°C. Ze severu vál mírný vítr. Bio zátěž na stupni 1, tj.
mírná. Sobota 23. 4. byla oblačná, denní teploty v rozmezí 9°C až 11 °C, v noci
+2°C. Od východu vál slabý vítr. Bio zátěž opět stupeň 1. V neděli 24. 4. bylo
zataženo, denní teploty mezi 8°C a 10°C, v noci +2°C. Od jihovýchodu vál
čerstvý vítr. Bio předpověď na stupni 1. Zataženo bylo i v pondělí 25. 4., místy
slabý déšť nebo dešťové přeháňky, denní teploty mezi 3°C a 5 °C, v noci - 1°C.
Ze severozápadu foukal silný vítr. Bio zátěž opět na stupni 1. V úterý 26. 4. se
vyjasnilo, denní teploty vystoupaly na 10°C až 12 °C, noční na +4°C. Lehce
chladnější byla středa 27. 4., od jihozápadu vál slabý vítr. Bio zátěž mírná,
stupeň 1. Potom začalo mírné oteplování. V sobotu 30. 4. jsme v Cepu naměřili
v noci +6°C a ve dne 16°C.
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A takto vypadal teplotní graf platný pro měsíc duben v ČR. Graf zobrazuje
nejvyšší a nejnižší denní teploty v průběhu měsíce, šedou čárou jsou znázorněny
dlouhodobé průměry denních a nočních teplot pro daný den.

Květen začal nedělí 1. 5. Byl to hezký, slunečný den. Stejný charakter počasí
trval až do úterý 3. 5. Denní teploty stoupaly až k 16°C, noční byly v rozmezí
4°C až 7°C. Nepršelo, slunce svítilo po celé dny. Teprve v úterý (3. 5.) večer se
zatáhlo, ochladilo a v noci na středu napršelo 6mm. Pršelo i přes den, teplota
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dosáhla 12°C. Déšť ustal ve čtvrtek dopoledne, celkem napršelo 19 mm.
V 15.00 hodin se ukázalo slunce a teplota dosáhla 15°C. Od pátku bylo krásně,
slunečno, beze srážek. Noc z pátku 6. 5. na sobotu 7. 5. byla chladná, objevily se
i přízemní mrazíky do -2°C. přes den ale teplota překročila +20°C. V sobotu
mírný vítr. Také druhá dekáda května byla chladná, nejstudenější noc byla z 16.
na 17. 5. Teploměr ukázal jen +2°C, místy byly přízemní mrazíky. Odpoledne
dosahovaly teploty 12 - 18°C. Ledoví muži se zřejmě o několik dnů zpozdili. Až
do pondělí 23. 5. pak vládlo pěkné, teplé a slunečné počasí prakticky beze
srážek. V pondělí se začalo zatahovat a pozdě odpoledne dorazily bouřky a silné
srážky provázené větrem. Do úterního rána (24. 5.) spadlo 16 mm vody. Teploty
v noci dosáhly 10°C, odpoledne 18°C.
V Cepu nepadaly kroupy, ani nepřišel přívalový déšť, působící zátopy. Středa
začala mlhou, byla ještě zatažená, v noci napadly 3 mm vody. Ve čtvrtek 26. 5.
odpoledne se vyčasilo, venku byly 23°C, polojasno, hezké odpoledne a večer.
Noční teploty v začátku 3. dekády se pohybovaly od 10°C do 13°C. Pěkné
počasí pokračovalo v pátek 27. 5., ale po 15:00 hod se zatáhlo a začalo bouřit.
Teplota venku byla 23°C. večer přišel sice krátký, ale prudký déšť, a asi za 1/2
hodiny spadlo 6 mm srážek včetně krup, které naštěstí mnoho škod
nenapáchaly. Jinde to ale vypadalo jinak. Takto třeba ve Strakonicích:

V sobotu bylo oblačno, teplo (až 24°C) a okolo 16:00 hodiny slabě zapršelo a
spadl 1 mm vody. A takhle bylo v Kladně:
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V noci na neděli 29. 5. bylo velmi teplo (16°C), v Cepu nepršelo, ale rekordní
srážky byly naměřeny v obci Obora u Brna a to celých 105 mm!!! Následující
neděle byla zatažená s teplotou až 23°C, beze srážek. Další dny byly teplotně
podobné, v noci z pondělí 30. na úterý 31. 5. a ještě v úterý dopoledne silně
pršelo a dohromady spadlo 14 mm vody. Poslední den května skončil v Cepu
polojasným odpolednem a večerem. Prahu ale odpoledne postihla průtrž mračen.
Voda zaplavila Zlíchovský tunel, který musel být uzavřen, a dostala se i do
technických prostor tunelu Mrázovka. I ten byl uzavřen. V hlavním městě
během hodiny napršelo až 30 (podle jiných zdrojů 50) milimetrů srážek.

Karlův most v úterý 31. 5. odpoledne
První červnový den (středa) byl v Cepu zpočátku zatažený, ranní teplota 15°C,
beze srážek, odpoledne polojasno a 22°C. Nepršelo, ačkoliv podle všech
předpovědí mělo, a to i v noci na čtvrtek 2. 6., kdy měly přijít přívalové deště a
bouřky. Čtvrtek začal polojasně, v poledne se zatáhlo a mírně pršelo. Spadly zde
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asi 2 mm vody. Od 15:00 hodin bylo zase polojasno a přišel také příjemný
večer.

Ve stejnou dobu vyhlásila Paříž stav katastrofy, bylo zastaveno metro a
voda byla všude.

Socha Zouave na mostě Pont de l'Alma v Paříži
V noci na pátek 3. 6. začalo pršet a pršelo až do 9:00 hodin dopoledne. Napršelo
celkem 5 mm vody. Odpoledne se vyčasilo na oblačno až polojasno při teplotě
22°C. Ani v noci na sobotu nepršelo, ráno pak bylo mlhavé, a následoval
polojasný den beze srážek. V noci bylo 13°C, odpoledne 22°C. Podobně
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vypadala také neděle. Pondělní ráno 6. 6. bylo jasné, teplota ve dne 22°C, po
chladnější noci s 11°C. Přes den se objevila také oblačnost a krátce po poledni
sprchlo. Večer byl oblačný. Úterní ráno (7. 6.) bylo chladné (10°C), polojasné,
celý den pak slunečný. Odpolední teplota v Cepu 23°C. Středa 9. 6. byla
prosluněná, odpoledne 26°C, beze srážek. V noci na čtvrtek bylo 13°C, celý
tento den pak zataženo a dopoledne několikrát velmi slabě skráplo, odpolední
teplota v Cepu dosáhla jen 19°C. V pátek 10. 6. bylo do večera slunečno, bez
deště a větru, v noci 13°C, odpoledne 24°C. Poměrně sucho, zahrady bylo třeba
zalévat. Sobota 11. 6. byla podobná, odpoledne se zatáhlo a velmi slabě
„stříkalo“, jen na spláchnutí prachu. V noci na neděli slabě pršelo (1 mm),
teplota 13°C, od rána zataženo, slunce se objevilo až okolo 14:00 hod. Teplota
odpoledne 22°C. V pondělí 13. 6. odpoledne vydatně zapršelo (spadlo 8 mm),
teploty stejné, jako v neděli. Oblačno a proměnlivo bylo v úterý 14. 6. Srážky
byl časté, ale neměřitelné. V noci bylo 14°C, odpoledne 22°C. Středa 15. 6. nás
přivítala vydatnými srážkami, napršelo 10 mm a přestalo až odpoledne. Teplota
odpoledne 23°C. Čtvrtek 16. 6. byl bez deště a oteplilo se až na 27°C. Biozátěž
ve druhé dekádě byla stále na nejnižším stupni 1. Pro čtvrteční noc a pátek
platilo varování před silnými bouřkami, přívalovými dešti, dokonce někde
kroupami a větrem na horách dosahujícím rychlosti více, než 100 km/hod.
Naštěstí nic z toho se v Cepu nestalo. V pátek ráno mírně pršelo, ale po 8:00
hod. přestalo a odpoledne i večer byly slunečné a příjemné. Zato jinde došlo ke
značným škodám, například v Severomoravském kraji řádila vichřice a hasiči
opět měli plné ruce práce.

V západních, severních a středních Cechách zase řádily lijáky, bouřky a kroupy.
Okolo jedné školy jich napadl dokonce celý metr a osoby přítomné ve škole
musili osvobodit hasiči.
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Sobota 18. 6. byla od rána slunečná a teplá. Až po 18:00 hod. se zatáhlo a slabě
zapršelo. Jinde to ale zase bylo horší. Například v sobotu odpoledne při bouřce
zasáhl blesk v Děčíně tři lidi. Záchranná služba všechny převezla do nemocnice.
Do nedělního rána napršelo v Cepu 6 mm. Den byl od rána polojasný, ale večer
se ochladilo a drobně pršelo. V pondělí 20. 6. bylo zataženo, časté přepršky a
chladno. V poledne jsme naměřili pouze 13°C. Do večera napršely celkem
3mm. Až po 18:00 hod se obloha protrhala na oblačno, nepršelo a oteplilo se na
19°C. Od úterý 21. 6. se pomalu oteplovalo, ale nepršelo. Ve čtvrtek přišel první
tropický den. Denní teplota dosáhla 32°C a biozátěž byla na stupni 3. Vál mírný
jihozápadní vítr, který v takovémto horku byl příjemný.
Pátek byl velmi podobný, ale v sobotu 25. 6. došlo ke zlomu. Teplé a slunečné
dopoledne s teplotou 31°C vystřídalo odpoledne prudké ochlazení (až o 10°C) a
v 16:30 přišel přívalový déšť. Za hodinu napršelo 60 mm (!) a přišly také
kroupy, které způsobily škody na zahradách. Po cestách se valila voda, nedošlo
ale k žádným větším škodám a zatopení sklepů. Pouze u Zemánků zaplavila
voda s bahnem včelnici a zahradu. Vál prudký vítr a vzduchem poletovaly větve,
které vítr ulámal se stromů.

A takhle v Cepu lilo
Neděle 26. 6. byla přes den beze srážek, denní teplota dosahovala až k 22°C.
Pršet znovu začalo až ve 22:30 a pršelo vytrvale. Déšť pokračoval ještě celé
dopoledne v pondělí 27.6. Za 14 hodin napršelo dalších 21 mm vody. Ranní
teplota dosáhla 13°C, v poledne jsme naměřili jen 16°C. Biozátěž stupeň 1.
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Další dny až do čtvrtka 30. 6. byly polojasné až oblačné s občasnými
přeháňkami. Teploty v noci od 14°C do 19°C, denní až 27°C. Červen se ale
nakonec rozloučil pořádným lijákem právě poslední den mezi 15:00 a 16:00
hodinou, kdy nepadlo 8 mm vody a došlo i na krupobití.
Červen byl tedy v Cepu měsícem poměrně „mokrým“, celkem spadly 103 mm
srážek a dvakrát přišly kroupy (když dlouhodobý červnový průměr je 63 mm
a rekord 143 mm z roku 2014). Teplotně byl červen měsícem lehce
nadprůměrným se třemi tropickými dny.
V pátek 1. července byl polojasný den, přišla i lehká přeháňka s neměřitelným
spadem. Teploty do 26°C, v noci 18°C. Následující sobota byla slunečná až
dusná, pršet ale začalo až večer ve 20:30 hodin. „Zahradnicky“ pak pršelo až do
02:00 hodin v neděli 3. 7. a napršelo 7 mm. Kroupy a příval, které byly
avizovány, tentokrát opět Cep minuly. Noční teplota byla na 14°C, denní
dosáhla příjemných 25°C. Následující neděle a pondělí 3. a 4. 7. byly teplé až
odpoledne horké, teplota dosahovala 27°C, v noci ale bylo poměrně chladno.
V noci z pondělí na úterý 5. 7. bylo v Cepu 11°C, v Krkonoších v tento den
naměřili rekordních minus 3,3°C (!). Celé úterý 5. 7. pak bylo teplé do 26°C,
večer zabouřilo a spadly 2 mm vody. V noci na středu teplota 12°C, ráno
oblačno a 16°C. Od středy 6. 7. do neděle 10. 7. bylo teplo, teplota v této době
pomalu stoupala, až v neděli bylo odpoledne v Cepu 28°C. Nepršelo, občas vál
jen mírný vítr. Na jiných místech ČR byly ale naměřeny teploty vyšší, než 30°C.
V neděli večer bylo velké dusno, teplota i v noci přes 20°C. Biozátěž měla
stupeň 2. Pondělí 11. 7. přineslo ráno jasnou oblohu, odpolední teploty až 32°C.
Na jihu Moravy ale bylo naměřeno téměř 37°C. Dorazily bouřky i krupobití,
naštěstí v Cepu začalo po 20:00 hod. jen „zahradnicky“ pršet a přišla pak slabá
bouřka. Neděle i pondělí byly tropickými dny. Do 6. hodiny ranní v úterý 12.
července spadlo 15 mm vody. I když ranní teplota byla ještě 20°C, příjemné
ochlazení vystřídalo úmorné pondělní parno a vyprahlá příroda si oddechla.
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Cep 12. července ráno
Ve středu 13. 7. dopoledne srážky ustaly a občas vysvitlo sluníčko. Odpolední
teplota ještě překročila 20°C . Vydatně pršet začalo až večer, pršelo vytrvale
celou noc ze středy na čtvrtek 14. 7. a teploměr ukázal 12°C. Přes den pak jen
do 15°C. Do čtvrtečních 12:00 hodin, kdy déšť ustal, spadlo celkem 49 mm
vody. Biozátěž měla stupeň 2.
Na některých vodních tocích v Jihočeském kraji byl vyhlášen první povodňový
stupeň. Mimo řady drobných toků to bylo také na řece Blanici a Husinecká
přehrada měla pouze 5 cm k vylití ze břehů. Vodohospodáři museli regulovat
hladinu řízeným vypouštěním, což mělo vliv právě na stav vody v Blanici.
Následující obrázky dokumentují stav před a po zvýšení hladiny přehrady.

Od pátku 15. 7. do neděle 17. 7. převládalo chladné počasí s teplotami v noci
mezi 9°C a 12°C, ve dne od 19°C do 22°C. Srážky přišly až v neděli okolo
17:00 hodiny, do pondělního rána spadly celkem 4 mm. V pondělí 18. 7. se
oteplilo na 25°C, odpoledne bylo slunečné. Další den (úterý 19. 7.) byl jako
malovaný, teploty do 28°C, (v noci 16°C), bez deště a větru. V následujících
dnech bylo počasí v podstatě beze změny, až příliš sucho, (obloha sice byla také
někdy zamračená, ale nepršelo). To trvalo až do soboty 23. 7. V noci ze soboty
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na neděli pršelo a spadly 4 mm vody. Neděle 24. 7. byla zpočátku zatažená, ale
během dne se vyčasilo a bylo pěkné, slunečné odpoledne a večer. Denní teplota
dosáhla v Cepu 28°C, noční 18°C. V pondělí 25. 7. ráno byla mlha a 18°C. další
dny byly teplé, pršelo ale až ve středu 27. 7. večer a to vydatně. Spadlo 13 mm
vody. V noci teplota dosáhla 15°C, přes den ve čtvrtek 28. 7. až 25°C. Mimo
toho odpoledne napršely další 2 mm. Noc na pátek 29. 7. byla chladná, bylo jen
13°C. Přes den pak teplota dosáhla 25°C. Biozátěž v 1. stupni. Ve 3 hodiny ráno
v sobotu 30. 7. pršelo a spadl 1 mm vody. Den pak byl teplý, odpoledne bylo až
29°C. Pak přišla horká neděle 31. 7. Po poledni se začalo zatahovat a ochladilo
se až na 15°C. Po 14:00 hodině přišel přívalový déšť a kroupy, které naštěstí
nebyly příliš veliké. Do 15:00 hodin spadlo 38 mm srážek, pak se déšť zmírnil a
pršelo jen občas a krátce. Do večera spadlo dalších 7 mm a teplota dosáhla ve
20:00 hodin 19°C. V Cepu se vše obešlo bez větších komplikací, ale na trati
z Majdaleny do Třeboně najel vlak na spadlý strom, v Třeboni byly také potíže
s popadanými stromy a větvemi a s vodou na komunikacích. V dalších místech
byly zaplaveny sklepy a přízemí domů. Průtrž s kroupami postihla prakticky
všechny kraje.

Cep ve 14:30 31. 7.

Takto to vypadalo na Přerovsku

V průběhu července napršelo v Cepu celkem 142 mm srážek (!!!). To o 1
mm převyšuje dosavadní maximum, které bylo naměřeno za Protektorátu Čechy
a Morava v roce 1940. Minimum je naopak 20 mm z roku 2006. Letošní
červenec byl tedy měsícem srážkově výrazně nadprůměrným, když
dlouhodobý průměr srážek v tomto měsíci je 68 mm.
Srpen začal teplým pondělím, které přineslo teploty do 26°C a dostatek slunce.
Rovněž úterý 2. 8. začalo polojasně, ale odpoledne se začalo zatahovat a
ochlazovat. Noc byla už deštivá s nejnižší teplotou 9°C. do rána napršely pouhé
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2 mm, ale i ráno bylo poměrně studené, jen 14°C a mokré (velká rosa). Časit se
začalo v průběhu dne až na polojasno. Teplota vystoupila až na 25°C, biozátěž
byla ve stupni 2. Teplé počasí trvalo do pátku 5. 8., kdy se ochladilo až o 10°C.
Od rána bylo zataženo a vál silný vítr, teplota do 20°C. Odpoledne začalo pršet a
do 20:00 hodin spadlo 11 mm. Teplota byla už jen 14°C. A dál to pokračovalo
jako na houpačce. V sobotu, v neděli a pondělí bylo tepleji, denní teploty
dosáhly v Cepu až 27°C, nejchladnější ráno bylo v pondělí 8. srpna, kdy bylo
jen 10°C . V noci na úterý začalo asi ve 4:00 hodiny silně pršet a za cca 40
minut spadlo 10 mm vody. Ráno v úterý 9. 8. bylo zataženo, 12°C a během dne,
kdy teploty vystoupily jen ke 20°C občas slabě zapršelo. V noci na středu 10. 8.
silně zapršelo, do rána spadlo 7 mm. Následoval nejchladnější den v týdnu,
který byl teplotně o 2°C pod dlouhodobým průměrem (pro den 10. srpna je to
17, 5°C). Přes den lehce pršelo a spadly celkem další 2 mm vody. Ve středeční
noci bylo v Cepu jen 6°C, na Tříjezerní slati na Šumavě byl dokonce naměřen
rekord, -2°C! Denní teplota dosáhla v Cepu jen 15°C. Ve čtvrtek 11. srpna už
nepršelo, a den byl nepatrně teplejší, než předchozí. V noci bylo v Cepu 9°C,
v pátek 12. srpna v poledne 15°C. Sobota byla vlhká, ještě chladná a zamračená,
ráno lehce zapršelo (do 1 mm), časit se začalo až odpoledne, kdy teplota dosáhla
20°C. Neděle 14. 8. už od rána slunečná, ráno 12°C, odpoledne až 27°C.
Následovalo oblačné pondělí 15. 8., s teplotou do 25°C, bez deště a silnějšího
větru. Následující čtyři dny byly bez deště s teplotami do 23°C, poměrně
chladnější byly noci. Ze středy na čtvrtek 18. 8. bylo v noci jen 8°C a na
Tříjezerní slati na Šumavě naměřili dokonce jen -4°C. Ve čtvrtek pozdě večer
jen velice slabě sprchlo, srážky byly neměřitelné. Do pátečního rána se oteplilo,
ráno bylo skoro zataženo a 13°C.

A takové světelné efekty umí vytvořit slunce za mraky
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Páteční počasí mělo blíže k létu, naměřili jsme 24°C ve dne, vyčasilo se a
odpoledne svítilo slunce. V sobotu 20. 8. začalo ráno polojasnou oblohou, přes
den teploměr ukázal až 27°C, večer se zatáhlo, a následující noc byla teplá,
přestože po půlnoci začalo pršet a do nedělního rána spadlo 9 mm vody. Brzy
ráno jsme naměřili už 17°C. Dopoledne bylo zatažené a dále poprchávalo.
Spadly další 2 mm. Pak následoval suchý a horký týden, až do neděle 28. 8.
Denní teploty v Cepu sice jen atakovaly tropické teploty, ale nedosáhly jich.
Nejtepleji bylo v Severočeském, Plzeňském a Středočeském kraji. V pátek 27. 8.
padaly teplotní rekordy a nejvíce naměřili v Dobřichovicích a Neumětelech,
shodně 32,2°C. I noci byly horké, v Cepu bylo nejvíce 19°C. Horka skončila
v pondělí 29. 8. Po teplé noci (18°C) se ráno zatáhlo a okolo 9:00 hodin začalo
pršet a několikrát zabouřilo. Také teplota se dostala na příjemnější hladinu 20°C
až 22°C. V pondělí napršelo celkem 6 mm srážek. Dva poslední srpnové dny
byly oblačné až polojasné s denními teplotami do 22°C.
Měsíc byl srážkově podprůměrný, (v Cepu napršelo celkem 51 mm,
dlouhodobý průměr je 63 mm) a teplotně mírně nadprůměrný, se třemi
tropickými dny (4., 26. a 28 srpna). Nejchladněji bylo 5., 9., 10., 11. a 12.
srpna, kdy denní teploty nedosáhly 20°C a noční byly pod dlouhodobým
průměrem. Naopak 22. srpna, kdy denní teplota dosáhla 22°C, byla v noci
naměřena teplota okolo 0°C (v Cepu naštěstí ne).
Měsíc září začal čtyřmi teplými dny, kdy ve dne i v noci byly teploty o 3°C až
5°C nad průměrem (24°C až 27° C ve dne a 10°C až 15 v noci). Pršet začalo
v neděli 4. 9. okolo 23:00 hod. a do rána spadly pouhé 2 mm. Následující
pondělí (5. 9.) bylo chladné, většinou zatažené a občas krápalo, vál poměrně
silný vítr, ale někdy se objevilo i slunce. Přesto denní teplota dosáhla pouze
17°C. Večer začalo pršet a do úterního rána spadlo 5mm srážek. Úterý bylo
ještě chladné, teploty dosáhly maximálně 17°C, zamračené a větrné. Od středy
7. 9. do pátku 9. 9. bylo oblačno až polojasno beze srážek, ranní mlhy, teploty
ve dne do 27°C, v noci do 15°C. V lesích bylo sucho, nic nerostlo. Dny počínaje
sobotou 10. 9. a konče čtvrtkem 16. 9. se sobě podobaly jako vejce vejci.
Obloha modrá, slunce pálilo, nespadla ani kapka deště. Všude sucho a nebezpečí
požárů, před kterým bylo obyvatelstvo varováno. Nebezpečí bylo avizováno až
do pátku 17. 9. Teploty v Cepu se v této době ve dne pohybovaly mezi 25°C a
29°C, v noci mezi 13°C a 19°C. Na některých meteorologických stanicích v ČR
bylo naměřeno až 33°C (tropické dny). Vedro a sucho znemožňovalo také práce
na zahradách a při průjezdu motorových vozidel se enormně prášilo.
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V pátek 16. 9. trvalo jasné nebe a teplé počasí až do večera. V noci na sobotu
17. 9. ale začalo pršet a do rána spadly 4 mm vody. Ochladilo se až na 18°C.
Poprchávalo také dopoledne, ale od 11:00 hodin srážky ustaly. Vlhký, zatažený
a chladný byl celý víkend. Srážky ale byly minimální. Do pondělního rána 19. 9.
spadly jen 2 mm. Celé pondělí a úterý dopoledne bylo zataženo, poprchávalo,
ale jen občas a slabě. Přineslo to jen další 1 mm vody. Teplota v noci na úterý
20. 9. dosáhla jen 10°C, ve dne pak 17°C. Odpoledne už bylo polojasno a
nepršelo. Od středy 22. 9. až do pátku 30. 9. následovaly dny beze srážek, první
dva oblačné, další skoro jasné až polojasné, s ranními teplotami 4°C až 12°C,
odpoledními pak od 16°C do 23°C. Všude bylo veliké sucho, biozátěž vesměs
na 1. stupni.
Září bylo měsícem rekordně suchým, za celých 30 dní spadlo v Cepu pouze
14 mm vody. Dlouhodobý průměr pro září je 45 mm, větší sucho bylo jen
v roce 2009, kdy úhrn srážek v tomto měsíci činil 9 mm. Naproti tomu
v září roku 1940 spadlo 107 mm. Teplotně byl měsíc nadprůměrný a
vyskytly se v něm dva tropické dny, kdy teploty přesáhly 30°C (10. a 11, 9.).
Nejchladnějším dnem bylo pondělí 19. 9., kdy rtuť teploměru ukázala jen
14°C.
První říjnový den (sobota) byl prosluněný poslední „letní“ den roku 2016.
Odpoledne teplota dosáhla 24°C. Prudká změna nastala v noci na neděli 2. 10.
Ráno jsme se probudili do vlhkého dne, kdy sice srážky byly prakticky
neměřitelné, ale celý den byl uplakaný, s odpolední teplotou jen 16°C. Navečer
začalo pršet víc, pršelo celou noc a do pondělního rána 3. 10. spadlo 19 mm
vody. Také tento následující den byl zatažený, se silnými i slabšími přeháňkami
a do úterý jsme zaznamenali dalších 8 mm srážek. Teploty byly nízké, noční
8°C až 9°C, denní do 14°C. a biozátěž na stupni 1. Do středečního rána napršelo
dalších 9 mm. Ráno bylo jasné, s teplotou 4°C, postupně se však zatáhlo a přišly
časté krátké přepršky. Odpolední teplota ve středu 5. 10. dosáhla jen 8°C. Stejně
chladno bylo ve čtvrtek 6. 10., kdy v Cepu napršelo dalších 6 mm.
V Krkonoších ale sněžilo, přes noc na čtvrtek tam napadlo 25 cm sněhu, na Lysé
Hoře v Beskydech dokonce 38 cm. Do rána 7. 10. spadlo opět 5 mm srážek.
Další dny se sobě podobaly jako vejce vejci. Chladno, mokro, nevlídno. To
trvalo až do poloviny druhé dekády. Do pondělí 10. října spadlo dalších 6 mm
vody, do středy 12. října to bylo ještě 13 mm a do pátku 14. 10. už jen 3 mm.
Noční teplota v této době v Cepu klesla až na 2°C, denní nepřekročila 10°C.
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Beskydy 5. 10.

Jeseníky – Praděd 5. 10.

Sobota 15. a neděle 16. října byly dny slunečné a teplé. Bylo polojasno až jasno,
v noci 8°C až 10°C, přes den teplota dosáhla až 17°C. V ČR bylo také naměřeno
rekordních 20°C. V pondělí 17. 10. už bylo ale zataženo, nepršelo, ochladilo se a
přes den teploměr ukázal nejvýše 12°C. Vál nepříjemný, studený jihozápadní
vítr. Po všechny zmíněné dny byla biozátěž na stupni 1. V úterý zataženo,
srážky neměřitelné, v noci 8°C, ve dne 12°C. Nevlídno, ale podle zpráv
sdělovacích prostředků rostly někde houby. Okolo Cepu je to ale horší, nikdo
nic, co stojí za řeč, nenašel. Chladné počasí s občasnými přeháňkami trvalo až
do pátku 21. 10. Dohromady za týden spadly 4 mm vody. Pátek 21. 10. a sobota
22. 10. byly dny oblačné až polojasné, v noci byly v Cepu naměřeny - 2°C, ve
dne 8°C až 11°C. Ještě chladnější byla neděle 23. října, kdy v noci ze soboty
byly v Cepu -3°C, přes den pak maximálně 6°C. Na horách padal sníh, nejvíce
na Klínovci v Krušných horách, kde ho napadlo 10 cm (viz foto Klínovec v
neděli 8:00 hodin, jasno, +3°C).
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Nicméně noc na pondělí 24. 10. už byla teplejší, v Cepu bylo +6°C, obloha
polojasná a ve dne bylo až +12°C, beze srážek. Další noc byla ještě teplejší,
v Cepu bylo naměřeno +9°C, úterý 25. 10. dopoledne deštivé, odpoledne srážky
ustaly. Denní teplota dosáhla +10°C. Spadly 2 mm srážek. Další tři dny (26. –
28. 10.) byly beze srážek, teplota v noci kolísala od 0°C až po +9°C, denní
stoupala až do +12°C. Bylo střídavě zataženo až polojasno. Pršet začalo až
v noci na sobotu 29. 10. Spadlo 5 mm vody. Sobota i neděle byly beze srážek,
v neděli se začalo silněji ochlazovat, noc na pondělí 31. 10. byla chladná (-2°C),
denní teploty se pohybovaly od +8°C do +11°C.
V měsíci říjnu napadly v Cepu celkem 73 mm srážek. Dlouhodobý průměr
je 43 mm. Maximum bylo naměřeno v roce 1941 (104 mm) a minimum
v roce 1943 (pouhé 2 mm). Říjen tedy byl měsícem srážkově výrazně
nadprůměrným, teplotně průměrným, ale jednotlivé denní teploty byly
značně rozkolísané, jak ukazuje následující graf.

Graf zobrazuje nejvyšší a nejnižší denní teploty v průběhu měsíce, šedou čárou
jsou znázorněny dlouhodobé průměry denních a nočních teplot pro daný den.
(31. října byla ranní teplota 0°C, nejvyšší denní +10°C.)
Listopad začal úterní jasnou oblohou s ranní teplotou -2°C. Přes den se zatáhlo
a v noci, stejně, jako dopoledne ve středu 2. 11., docela slušně pršelo. Středeční
odpoledne bylo už oblačné a beze srážek. Ty přišly zase v noci na čtvrtek 3. 11.,
ale byly jen nevýrazné. Dopoledne se pak vyčasilo až na polojasno. Noční
teploty v těchto třech dnech dosahovaly hodnot od 0°C do +4°C, denní pak od
+8°C do +11°C. V noci na pátek 4. 11. se citelně ochladilo, teplota klesla pod
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bod mrazu na -4°C a probudili jsme se do oblačného rána. Přes den oblačnosti
ještě ubylo až na skoro jasno. Denní teplota ale nepřekročila +7°C. Následující
sobota byla velmi chladná se studeným silným větrem. Odpoledne teplota
dosáhla dokonce jen +1°C, zatímco v noci na sobotu byly +2°C až +4°C.
Nepršelo. Pršet začalo až v noci na neděli 6. 11. a celý tento den byl deštivý, bez
větru, s teplotami v noci od +2°C do +4°C a přes den pak do +7°C. Pozdě
odpoledne pak začal padat letos první sníh, který do rána roztál, protože noční
teplota byla mezi 0°C a +2°C. Svatý Martin si tedy se svým bílým koněm o pět
dnů přispíšil.
________________________________________________________________
Kdo byl vlastně svatý Martin?
Martin dostal své jméno po bohu války
Martovi, protože jeho otec, vysloužilý
římský voják si přál, aby jeho syn kráčel
v jeho stopách. Přestože byl Martin
vojákem nerad, plnil vojenské povinnosti
spolehlivě, a proto byl nakonec povýšen
na důstojníka. U brány tábora ho jednou
oslovil polooděný žebrák a prosil o
almužnu. Martin, který neměl peníze, ani
jídlo,vzal
svůjmečem
velký napůl.
důstojnický
plášť
jídlo, vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil
ho svým
Polovinu
paka
svým zahřál.
mečemPříští
napůl.noc spatřil
hodil žebrákovi třesoucímu se zimou, aby serozdělil
alespoňhotrochu
Martin Ježíše, který byl oděn půlkou pláště, a uslyšel, jak Ježíš říká andělům: „Tímto
pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ Martin zemřel 8. listopadu
r. 397 v 80 letech v Candes a pohřben byl 11. listopadu téhož roku v Tours, kde byl
biskupem. Jeho svátek se proto světí právě v tento den.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pondělí 7. 11. Bylo chladné, ale slunečné. Odpolední teplota dosáhla maximální
hodnoty +5°C a v noci na úterý začalo mrznout, naměřili jsme až -5°C.
Odpoledne v úterý byly pouze +3°C, obloha byla oblačná a prakticky bezvětří.
Jak vypadalo namrzlé úterní ráno, ukazují dva následující snímky.

78

Až do pátku 11. 11. bylo počasí beze srážek, s teplotami v noci mírně pod 0°C,
ve dne do 4°C. Zmíněný pátek byl slunečný a příjemný den. Všechno se změnilo
v noci na sobotu 12. 11. V časných sobotních hodinách začalo pršet a na zmrzlé
zemi vznikala místy námraza. Tomu odpovídala řada dopravních nehod. Naopak
v neděli se vyjasnilo a výrazně ochladilo.
Noc z neděle na pondělí 14. 11. přinesla v Cepu teplotu – 10 °C, na Jezerní slati
bylo dokonce – 17,4 °C. Denní teplota v Cepu nepřesáhla 0°C. Opět bylo beze
srážek. Podobně „teplá“ byla i další noc (na úterý 15. 11.), ale odpoledne už
byly v Cepu +3°C a začalo se mírně oteplovat. V noci na středu 16. 11. bylo
poměrně teplo, +3°C až +4°C a pršelo. Protože zem byla z předchozího dne
promrzlá, dělalo se místy náledí a působilo potíže řidičům především v západní
polovině kraje. Denní teplota ve středu byla už +4°C až +7°C a dopoledne dost
vydatně pršelo. Odpoledne srážky slábly, následovala teplá noc (+7°C) a čtvrtek
17. 11. znovu s přeháňkami, ale odpolední teplotou až +10°C. Podobné počasí
bylo i v pátek a sobotu 18. a 19. 11. Teploty v noci se pohybovaly mezi 0°C a
+5°C, ve dne dosahovaly i +10°C. V sobotu trvaly prakticky po celý den slabé
přeháňky. V noci na neděli 20. 11. byla noční teplota v Cepu -1°C, ale neděle
byla polojasná, beze srážek. V pondělí 21. 11. bylo po rozplynutí ranních mlh
polojasno a teplo, až +11°C. Tento den v Ostravě – Mošnově bylo naměřeno
rekordních + 17°C. Podobné počasí bylo v úterý 22. 11., v noci na středu 23. 11.
ale slabě zapršelo a teplota dosáhla až +8°C. denní opět překročila +10°C. Celý
zbytek týdne až do neděle 27. 11. byl podobný. Nejčastějším slovem
meteorologů bylo „mrholení“, teploty v noci lehce pod nulou a odpoledne
nepřekročily +5°C. V neděli se ale citelně ochladilo, ubylo oblačnosti a v noci
mrzlo „až praštělo“. Noční teploty ve dnech 27. až 30. 11. dosahovaly až - 9°C,
denní byly od - 2°C do +2°C. Ve středu 30. 11. večer začalo sněžit a do rána
v Cepu napadlo cca 8 – 10 cm sněhu.
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Měsíc byl, díky řadě mrazivých dnů, jako celek teplotně lehce
podprůměrný, co se srážek týče podprůměrný.

Ve čtvrtek ráno 1. prosince se Cep probudil do bílé zimní pohádky. Zároveň se
ale mírné oteplilo, odpoledne bylo až +5°C a sněhu zase valem ubývalo. Toto
počasí potrápilo, jako obvykle, hlavně řidiče. Noc byla, co se teplot týká, lehce
nad 0°C a v pátek 2. 12. dopoledne slabě pršelo. Sníh zcela roztál. Večer se
začalo ochlazovat, už v 18:00 hodin byly – 2°C, ráno 3. 12. dokonce – 9°C.

Cep ve čtvrtek 1. 12. ráno
Celá sobota 3. 12. byla mrazivá s polojasnou, až skoro jasnou oblohou, bez
srážek. Podobná byla i neděle 4. 12. a pondělí 5. 12. Ranní teplota v Cepu byla
– 9°C, denní mezi – 2°C a 0°C, polojasno, beze srážek. Až do neděle 11. 12. se
velmi zvolna oteplovalo. Ve dne to bylo od – 3°C až po + 8°C, v noci od – 9°C
po + 1°C. Stále mrzlo „naholo“, nebyly žádné srážky, teprve v neděli pozdě
odpoledne začalo slabě pršet. Od pondělí 12. 12. se začalo lehce ochlazovat, ve
středu byla noční teplota
mezi 0°C a – 2°C, denní
dosáhla
pouze
+4°C.
Srážky byly ojedinělé, v
podstatě neměřitelné. Do
soboty 17. prosince se dále
ochlazovalo. Teplota v noci
v Cepu dosahovala – 5°C,
denní nepřekročila +1°C.
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Ranní mrznoucí mlhy komplikovaly dopravu, v naší lokalitě však velké potíže
nezpůsobily. Sníh v Cepu bylo možno vidět pouze na starých fotografiích.
V neděli 18. 12. potrápila ledovka řidiče v celé ČR. Předchozí snímek ukazuje
situaci u Vodňan na silnici z Písku do Č. Budějovic. Silnice je zavátá a
zledovatělá. Na dálnici D1 u Mirošovic došlo k hromadné havárii 17 vozidel.
Policie vyzvala řidiče, aby bez vážného důvodu vůbec nikam nejezdili.
V Cepu ale bylo jen lehce kluzko a dokonce u Hadačů v čp. 29 bez potíží
pokračovala výměna střešní krytiny (viz přiložené foto). Podobné potíže pak
pokračovaly i v pondělí 19.
prosince. V neděli večer
začalo v Cepu sněžit a do
pondělního rána napadly
cca 4 cm těžkého sněhu.
Námraza se objevila nejen
na zemi, ale také na
stromech,
kabelech
a
plotech. Noční teplota,
která dosáhla v maximu –
2°C už ráno byla blízko 0°C a sníh začal rychle odtávat. Denní teplota v pondělí
19. 12. dosáhla maximálně + 3°C.

Cep časně ráno 19. 12. 2016
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V úterý 20. 12. se teplota udržela pod 0°C po celý den. Mimo to vál poměrně
silný vítr, který subjektivní pocit chladu umocnil. Slabá sněhová pokrývka
neroztála, na silnicích i chodnících to klouzalo. Mrazivé počasí trvalo až do
soboty 24. 12. V noci klesaly teploty až na – 9°C (22. 12.), ve dne byly vesměs
blízko 0°C. Řidiče trápila ledovka prakticky v celé ČR, výrazná kalamita byla
právě ve čtvrtek 22. 12., kdy se staly stovky dopravních nehod, a na dálnici D1
se srazilo 23 aut. Po následném rozjíždění vzniklé kolony havarovalo dalších 9
vozů. Štědrý den začal ranní teplotou – 2°C, dopoledne se velmi mírně
rozpouštěla oblačnost a také sluneční svit občas pohladil zmrzlou zem. Během
dne se oteplilo až na + 2°C a odpoledne začalo drobně pršet. Sníh odtával a
v noci na neděli 25. 12. s teplotou těsně nad 0°C, prakticky zmizel. Vánoční
svátky se tedy opět konaly „na blátě“. Podobné počasí s občasnou slabou
přeprškou trvalo i v pondělí 26. 12. Tento den byl v prosinci druhým
nejteplejším (po sobotě 10. 12.), denní teplota překročila + 10°C a noční se
držela lehce nad 0°C. Foukal silný, velmi studený vítr, který se neutišil ani
v pondělí 26. 12. V tento den byla odpolední teplota pouze + 3°C a začalo se
pomalu ochlazovat. V úterý 27. 12. dopoledne pršelo, během dne déšť přešel do
sněžení a začala se tvořit ledovka, protože teplota klesla až na – 3°C. V noci na
středu 28. 12. poklesla teplota až na – 4°C, a 0°C dosáhla až okolo středečního
poledne. Podobně v noci na pátek 30. 12. se ochladilo na – 7°C, páteční denní
nejvyšší teplota byla – 2°C. Na cestách a silnicích byla obvyklá „klouzačka“ a
dopoledne mlha, která se později rozpustila.

Cep 30. 12. v 10:30 hodin
A ochlazovalo se dál. Obě poslední prosincové noci byly jasné a chladné,
teploměr ukázal v obou případech – 12°C. Silvestr byl pod bodem mrazu i přes
den, a teplota odpoledne dosáhla jen – 2°C. Tak se s námi rozloučil nejen
prosinec, ale také celý rok 2016.
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Graf zobrazuje nejvyšší a nejnižší denní teploty v průběhu měsíce, šedou
čárou jsou znázorněny dlouhodobé průměry pro daný den.
Měsíc byl teplotně rozkolísaný, ale celkově průměrný. Srážek bylo velmi
málo a po této stránce letošní prosinec dlouhodobého průměru (29 mm)
zdaleka nedosáhl.

Ze starých letopisů
I v tomto ročníku obecní kroniky si připomeneme, jaké události se seběhly
v naší obci před sto lety. Nebyly to doby lehké, zuřila tehdy tzv. „Velká válka“,
nebo jinak světová válka (název „První světová válka“ se vžil až po roce 1939).

Rok 1916
Válka je vedena dál, prostý lid nevýslovně strádá a nikde nezasvitne ani malá
naděje, že válečné běsnění někdy skončí. Válčí se snad všude v Evropě a situace
lidí ve městech i na venkově se nelepší, spíše naopak.
„Chlebové lístky“ trvají dále. Cena mouky vymílané na 82%, je stále 0,50 K za
kilogram. Ve mlýně se každý, kdo chce semlít zrno, musí prokázat „mlecím
výkazem“. Obyvatelstvu obce Cep je přikázáno mlít pouze ve mlýně ve
Chlumu.
Byl proveden soupis brambor a to hned dvakrát. Poprvé to bylo 23. ledna,
podruhé 28. března. Rekvírováno jich v Cepu bylo 20 centů.
Nový soupis zásob následoval 6. května a bezprostředně po něm bylo
přikročeno k zabavení „přebytků“. Netýkalo se to Cepu, protože tam nebylo
nalezeno nic, co by se „přebytkem“ mohlo nazvat.
Velkou akcí byl květnový soupis dobytka. V Praze vznikla „Společnost pro
zpeněžení dobytka“, která si vybírala své nákupčí na venkově a snažila se jejich
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prostřednictvím získat co nejvíce jatečního dobytka. Pro třeboňský okres byli
určeni nákupčí dva. Jedním byl rolník Jan Krejcha z Cepu a druhým statkář
Vlastimil Hofbauer ze Stříbřece. Měsíčně bylo z okresu Třeboň odvedeno
okolo 250 kusů jatečních zvířat, určených pro vojsko.
Protože nastal velký nedostatek cukru, byl určen příděl 1 kg cukru pro jednu
osobu na čtyři týdny. Cukr se nadále vydával na tzv. „cukerky“, podobně, jako
chléb na „chlebové lístky“. Od srpna 1916 byly pak zavedeny i „kávenky“.
V každé obci fungovala dále také „žňová komise“, která dozírala na intenzivní
hospodaření s každým kouskem půdy. Nad těmito komisemi měl dohled
okresním hejtmanstvím stanovený „důvěrník“. Pro okres Třeboň jím byl
řídící učitel František Blažek z Cepu.
Mimořádná drahota
Ceny všeho se stávaly postupně tak vysokými, že si nákup musil každý dobře
zvážit a velká řada lidí na leccos prostě „neměla“.
Dobytek byl prodáván po 4. – K za kilo živé váhy.
Vepřové maso stálo koncem roku 1916 dokonce 7,30 až 11. – K.
Kilogram prosa stál 3,70 až 4. – K.
Rýže vůbec v obchodech k dostání nebyla.
Cena kilogramu jablek se vyšplhala na 1,40 K.
Kilogram másla stál více, než 12. – K.
Litr mléka stál 1,30 K, ale mléko k dostání nebylo, protože krávy neměly
dostatečnou výživu a proto málo dojily.
Vejce (ačkoliv maximální cena byla určena na 0,16 K) se potají prodávala za
více, než 0,20 K.
Cena brambor vzrostla na 13. – K za metrický cent. Protože jich ale bylo málo
a nebylo je možno koupit, nahrazovaly se řepou, jejíž cena byla ještě mnohem
vyšší, totiž 23. – K za cent.
Podrazit boty si jen tak někdo dopřát nemohl. Podrážka stála 24. – K, a ještě
nebyla k dostání. Proto se náhradou zaváděly podešve dřevěné.
Dřeváky byly za 8. – K.
Šatstvo podražilo tak, že si je, až na výjimky, nikdo nemohl koupit.
Obyčejné rýžové koště stálo 6. – K.
Za kartáč na mytí (rýžák) se platilo až 2,40 K.
Jediný kousek mýdla byl za 1,20 K.
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Smrt císaře a krále Františka Josefa I.
Dne 22. listopadu 1916 mohli lidé po celé monarchii číst zprávu, která působila
jako blesk z čistého nebe. Císař a král František Josef I. zemřel. Tato zpráva
byla telefonicky předávána po celé monarchii hned pozdě večer 21. listopadu,
vídeňskou tiskovou kanceláří. Zněla: „Zvláštní vydání císařské
„Wienerzeitung“ oznamuje, že Jeho c. a k. Apoštolské veličenstvo František
Josef I. zesnul klidně v Pánu dnes dne 21. t. m. v 9 hodin večer v zámku
schönbrunnském.“ Dále tisková zpráva říká, že „těžce zarmucující zvěst, která
přichází náhle z Vídně, hluboce dojme srdce všech národů rakouských a také
v celém světě zahraničním vyvolá největší účast“.
František Josef I. usedl na trůn 2. prosince rohu 1848 a vládl nepřetržitě 67 let,
11 měsíců a 20 dní. Stal se tak nejdéle vládnoucím monarchou v celé světové
historii.
Cepský kronikář k této události poznamenal, že „Smutná tato zvěst rozrušila
národy celého Rakouska“. V naší obci bylo za zesnulého císaře slouženo slavné
requiem. Vznešený mocnář prý zůstane v srdcích všech Čechů, která si svou
dobrotou získal. Zvláštní uznání mu, jak je zde poznamenáno, přineslo jeho
poslední heslo, které vyhlásil. Znělo „Vše pro dítě“.

Na poněkud neostré fotografii je zachycen císař na smrtelném loži
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Na osiřelý trůn usedl Karel František Josef I
Nástupcem zesnulého mocnáře se stal ještě v noci z 21. na 22. listopadu
1916 dosavadní následník, arcivévoda Karel František Josef. Nový panovník
se narodil na zámku Persenbeng v Dolních Rakousích 17. srpna roku 1887.
(Jako zajímavost připomeňme to, že císař František Josef I. se narodil 18. srpna
1830). Po studiích nastoupil vojenskou kariéru. Posádkou byl několik let
v Brandýse nad Labem, odkud dojížděl do Prahy, kde studoval práva. Oženil se
11. října 1911 s princeznou Zitou z Parmy. Po sňatku manželé žili v Brandýse
nad Labem, kde byl arcivévoda posádkou. Z jejich manželství se narodily čtyři
děti.
30. prosince roku 1916 byl v Budapešti korunován za krále uherského jako
Károly IV. Byl také českým králem Karlem III., ale stejně jako jeho
předchůdce, František Josef I., ani on se v Praze nikdy korunovat nedal.

Císař a král Karel I.
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Válečné útrapy
Rok 1916 nepřinesl zmírnění válečných útrap prostých lidí ve městech i na
venkově. Také z Cepu dále odcházeli muži na evropská válčiště. A konec války
byl stále v nedohlednu.
17. ledna 1916 vojenskou službu nastoupili:
Hajný Jan, rolník, Chrt František, rolník (č. 26), Paďourek Jan, cestář (č. 78)
a Pašek Václav, chalupník (č. 11).
Dne 18. května následovali samí osmnáctiletí odvedenci:
Bína Karel, čeledín, Blažek Bohumil, syn řídícího učitele, Korbel František,
kovář, Paďourek Vojtěch, truhlář, Pašek František („Homolků“) a Pašek
Jakub (č. 11).
Během srpna odešli do armády:
Čadek Jan, Heřman František (č. 70), Jakeš Václav, Klíma Jan, čeledín,
Koranda Tomáš, Pašek Jan („Vojtů kněz“) a Salaba František.
Váleční zajatci
Do zajetí v roce 1916 padli:
Bína Jan, Hadač Václav, Korbel František, Salaba Jan, Švec František,
Vaněček Josef a Veselý Jakub. Přestože zajatci rozhodně neměli „na růžích
ustláno“, přece jen jejich naděje, že válku přežijí, byla reálnější, než naděje
vojáků na frontách. Následující obrázek ukazuje rakouské zajatce v Itálii.
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Ve válce přišli o život:
Cepl František, syn hajného, nezvěstný na ruském bojišti (na pomníku v obci
není uveden)
Korbel Matěj, chalupník, nezvěstný na italské frontě
Pavelec František, zemřel na tyfus v Turkestánu (26. 10. 1915)
Pekař Tomáš, dělník, zemřel v nemocnici v Uhrách (5. 12. 1915)
Švec Jan, dělník, na ruské frontě střelen do hlavy (14. 8. 1916)
Trhlín Václav, zabit granátem na ruském bojišti (4. 4. 1916), pochován
v Jezerném.
Úmrtí v obci v roce 1916
A neumírali pouze vojáci. Neuvěřitelnou smůlu měl Karel Hlaváč, zedník,
jehož rodina žila v Cepu. Jeho bratr, Josef Hlaváč, byl na vojně a ležel v
nemocnici v Badenu u Vídně. O velikonočních svátcích ho jeho bratr Karel
v badenské nemocnici navštívil. Při cestě domů (24. dubna) se tramvaj, do které
nastoupil, srazila s jinou a Karel Hlaváč při tom utrpěl těžké zranění. Při nárazu
mu byly rozmačkány obě nohy. Dostal se do stejné nemocnice, ve které ležel
jeho bratr Josef. Lékaři mu jednu nohu amputovali, ale přes jejich veškerou
snahu Karel Hlaváč 1. května 1916 zemřel. Podle zápisu o této události, hrál
dobře na harmoniku, žádné divadlo a zábava se bez něj neobešla. V obci byl
velice oblíben, jako „úslužný a hodný hoch“.
V průběhu roku 1916 zemřelo v Cepu mimo Karla Hlaváče ještě pět obyvatel.
Byli to:
4. února Bumba Matěj, domkář (č. 58)
8. března Paďourek Josef, ponocný (č. 77)
7. července Klíma Matěj, podruh (č. 22)
6. srpna Bumbová Marie, domkářka (č. 83)
2. října Kopačka Martin, železniční hlídač (raněn mrtvicí)
Škola a fara
Přes veškeré trápení, aktivní život v Cepu ještě zcela nevyhasl. Zásluhu na tom
měla především škola. Pod vedením řídícího učitele sehrály děti tři divadelní
představení. Hrál se zde kus nazvaný „Furiant“ a druhý, „Chudý písničkář“,
měl mimo premiéru ještě jednu reprízu.
Na cepskou faru se začátkem července vrátil duchovní důstojný pán profesor
Josef Karták. Ten byl už v Cepu znám a oblíben, ale jak už bylo zmíněno,
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musel 15. září roku 1914 odejít jako učitel na jindřichohradecké gymnázium. Do
Cepu také zavítal budějovický biskup Msgr. Josef Hůlka. V kostele sv., Jana
Křtitele vykonal pobožnost a po ní si prohlédl také školu. Před jeho příjezdem
byly fara a kostel s věží nově obíleny.
Koncem června odešel z cepské školy výpomocný učitel, pan Rudolf Zvánovec.
Místo něj nastoupil 1. září nový výpomocný učitel, pan Karel Strnad. Protože
otcové školních dětí byli vesměs v armádě, začala doma chybět jejich autorita, a
kázeň žáků školy se stávala stále horší a horší. Potíže byly také s pravidelnou
docházkou, protože děti musely pomáhat na polích a u dobytka.
Zavedení letního času
Zřejmě poprvé v historii byl v roce 1916 v celé monarchii zaveden letní čas.
Trval od 1. května do 30. září. Posunutím času o jednu hodinu kupředu byl
sledován cíl získat více času na práci a ušetřit náklady za osvětlení. Jak
poznamenal jeden cepský současník, „čas ten u nás neměl žádného významu,
ježto venkovské obyvatelstvo pracuje od slunka do slunka“.
Počasí a úroda
Začátek roku byl velmi mírný, teplý. Už 3. ledna se vyskytla první bouřka.
Nemrzlo, srážky byly jen slabé. Teplo a pěkné počasí trvalo až do května.
V dubnu probíhaly polní práce za krásného počasí. Leckde ale nebylo co zasít.
Také brambor, které v zimě hnily, byl nedostatek a řada hospodářů měla proto
sadby málo. Červen byl deštivý, včelaři musili včely přikrmovat a medu bylo
méně, než jiná léta. Úroda vypadala sice slibně, ale na žitech se objevila rez.
Krupobití, které obec postihlo 5. července, pak úrodu z velké části zničilo. Žito
„nesypalo“, takže výnos byl jen o málo vyšší, než váha zasetého osiva. Oves
kroupy vytloukly a ten navíc přerostl jetelem. Vymláceno bylo jen o 50% více
zrna, než bylo zaseto. Někdo nesklidil ani to, co zasel. Také brambory „se
neuvedly“ a byly velice drobné. Obec dostala jako pomoc jeden vagon žita a půl
vagonu pšenice. To umožnilo zasít ozimy. Přesto zůstaly některé plochy
neosety. V říjnu bylo pěkné počasí, listopad byl ale dosti deštivý.
Válečné útrapy
Situace v obci se trvale zhoršovala. Byl hlad, nedostatek snad všeho, co lze
pojmenovat a nikde nekynula žádná naděje na zlepšení.
Nebylo už ani čím krmit zbylý dobytek. Shazovaly se proto staré došky ze
střech a krmilo se jimi. Místo nich se stavby kryly jinými způsoby, nejčastěji
cementovými taškami. Pole byla špatně obdělaná, zaplevelená hlavně pýrem.
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Nebyly potahy, zvířata, která zbyla, byla na orbu slabá. V obci už nebyl žádný
kovář (starý i mladý byli povoláni do armády) a proto bylo třeba s nářadím
chodit do okolních obcí, kde ještě nějaký kovář zůstal.
Při podzimní rekvizici bylo odvezeno 20 centů ovsa. Obec měla dodat také 470
centů sena. To ale bylo nad veškeré možnosti cepských hospodářů. Do konce
roku 1916 bylo sena dodáno pouze 150 centů. Bylo také rekvírováno 100 centů
slámy.
Aprovizaci vedl v obci řídící učitel. Každé dva týdny byly vydávány lístky na
mouku, cukr, kávu a jiné potraviny. To ale ještě neznamenalo, že ten, kdo lístky
obdržel, potraviny skutečně dostane. Zásobování vázlo stále více. Mezi lidmi
v obci stoupala nespokojenost, lidé se bouřili, vzájemně napadali, podezírali a
obviňovali. Řídící učitel si na stránkách kroniky z roku 1916 povzdechl:
„Bohudík, že jen někteří občané byli bez cti. Většina snášela dobu válečnou
s rezignací a toužebně čekala na brzký mír. Rok 1916 ukončen v drahotě a
ve starosti, jaký bude rok 1917.“.

Závěrem
Jak jsme předpokládali, byl rok 2016 rokem plným mimořádných událostí
především na politické scéně. V jeho průběhu gradovaly rozpory nejen mezi
koalicí a opozicí, ale také mezi členy koalice navzájem. Ke střetům zavdaly
příčinu například organizační a personální změny v policii ČR, neoficiální
návštěva tibetského dalajlámy v naší republice, udělování státních vyznamenání
k výročí vzniku ČSR v roce 1918, povinné zavedení registračních pokladen
dnem 1. prosince (zatím jen ve stravovacích a ubytovacích zařízeních) a řada
dalších, ve státních orgánech projednávaných, záležitostí. Při průzkumu
volebních preferencí na konci října bylo na prvním místě hnutí ANO, na druhém
překvapivě komunisté a teprve na třetím v minulých volbách vítězná ČSSD.
Krajské volby v říjnu 2016 vyhrálo hnutí ANO v drtivé většině krajů, ČSSD
pouze ve dvou. Došlo také k výzvám, aby premiér Sobotka rezignoval na svou
funkci, on naopak plánoval „personální zemětřesení“ v ČSSD i ve vládě. Emoce
byly patrny v řadě vyjádření politických představitelů a kultura politické scény
značně upadla. Leckde si dohodlo krajskou koalici třeba pět malých stran a
hnutí, a to zcela účelově, jen aby dosáhly převahy v krajském zastupitelstvu a ve
volbách vítězné ANO muselo odejít do opozice. A volič jen žasl a žasl. Ve
sdělovacích prostředcích postupně vymizel problém migrantů a nahradili ho
například šílení klauni původem z USA, děsící obyčejné lidi, kteří se pomalu
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začnou bát vyjít za tmy z domu, aby je někdo nepřepadl. Také Islámský stát
stupňoval své násilí v Evropě, vrcholem byl masakr na vánočním trhu v Berlíně,
a zavraždění 39 osob o silvestrovské noci v turecké Ankaře.
Další „radostí“ byla přebujelá, všudypřítomná reklama, která se z lidí snažila
evidentně udělat hloupé ovce a vytáhnout z nich co nejvíce peněz. Zprávy
kterékoliv televizní stanice byly stále více jen o zločinech, podvodech,
zpronevěrách, neštěstích, a korunou všeho byly zprávy o skandální volební
kampani kandidátů na prezidentský úřad v USA, ve kterém nakonec překvapivě
zvítězil Donald Trump. Svět se proto ocitl v nejistotě, na burzách došlo
k výraznému poklesu (v Japonsku dokonce o 5%) a začala růst cena zlata.
Hrozba americké recese by zcela jistě znamenala i zpomalení hospodářského
růstu české ekonomiky.
Nedivme se proto, že lidé jsou už těmito věcmi unaveni, pomalu rezignují na
starost o veřejné záležitosti a začínají se řídit heslem „můj dům – můj hrad“. K
jakýmkoliv volbám už většina nepůjde, nezajímá je to, ničemu nevěří. Je to
škoda a budeme to těžko napravovat. Pokud by se ale stal zázrak, čeští voliči se
rozzlobili doopravdy a šli by k volbám v hojném počtu, mohlo by to něco
znamenat.
V naší obci tyto vlivy sice také působí, ale situace naštěstí ještě není tak tristní.
Je zde proto pro příští období nutno spojit síly všech lidí, kteří to myslí správně
a opravdu chtějí něco udělat nejen pro sebe, ale i pro ty druhé. A my věříme, že
se nám to musí podařit!
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