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Vítáme rok 2017
Opět jsme vstoupili do nového roku, který zcela jistě přinese mnoho událostí,
které se budou naší obce a jejích občanů týkat a budou také v kronice
zaznamenány. Především půjde o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, které se uskuteční v měsíci říjnu a již nyní můžeme tvrdit, že budou velmi
důležité vzhledem k rostoucí napjatosti vztahů mezi politickými stranami a
subjekty. Vyslovme tedy přání, aby čeští voliči přistoupili k tomuto aktu
aktivně, zodpovědně a v co největším počtu. V letošním roce nás také čeká
začátek volební kampaně pro kandidáty na přímou volbu prezidenta ČR, která
proběhne na samém začátku roku 2018. Jak je patrno, zřejmě bude opravdu o
čem přemýšlet. Nelze si než přát, aby čeští voliči měli dost informací, podle
kterých by se mohli rozhodovat a, samozřejmě, také dost chuti být aktivní a
k volbám přijít.
Také v mezinárodní politice se začínají rýsovat nové trendy. Problém migrace
pomalu přestává být hlavním tématem zpráv a diskusí, pozornost se ale stále
více upírá k událostem v Koreji, protože KLDR provádí stále další zkoušky
nových zbraní hromadného ničení a snaží se stát další světovou atomovou
velmocí. Toto harašení zbraněmi doprovázené výhružnými projevy a vzkazy
severokorejského diktátora Kim Čong-Una i takovým mocnostem, jako je USA,
nelze brát na lehkou váhu, nechce-li se svět dočkat třetí světové války. Nad
světem se také dále vznáší hrozba terorizmu.
Jednoznačně bude rok 2017 plný událostí na světové i naší vnitřní politické
scéně. Je bez diskuse, že nelze zůstávat v pasivní pozici pouhých pozorovatelů
toho, co se děje. Jen podobný přístup většiny lidí především v Německu, ale i
v dalších státech Evropy byl příčinou eskalace nacionalismu a fašismu ve
dvacátých a třicátých letech 20. století a uchopení moci diktátory, jako byli
Benito Mussolini a Adolf Hitler.
My, jako občané, jsme povinni udělat vše pro zachování demokratických
principů u nás i všude jinde a musíme pochopit, že úzká zaměřenost pouze na
sebe sama, svou rodinu a své potřeby, bez ohledu na to, co se děje okolo nás, je
cestou do pekel. Nelze si než přát, abychom se v nastávajícím roce svého
poslání zhostili dobře a v co největší míře se účastnili úsilí vytvářejícího
opravdu demokratickou a právní společnost.
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Výroční schůze SDH Cep
Konala se 27. ledna 2017 od 20:00 hodin v sále „Cepské hospody“. Přítomno
bylo celkem 12 členů jednotky SDH Cep a 6 hostů.

Velitel jednotky Pavel Březina jr. se na věc dívá s optimizmem.
Schůzi zahájil a řídil pan František Klíma.
Byl projednán následující program:
1. Zpráva o činnosti jednotky – přednesl Jan Jezvík. Týkala se získávání
mládeže pro členství v SDH, pořádání soutěže jednotek o „Pohár starosty
obce“, údržby hasební techniky, účasti jednotky na kulturních a
sportovních akcí v obci aj.
2. Hospodaření – mimo pravidelné roční dotace od OÚ Cep ve výši
40 000 Kč bude disponovat jednotka ještě úsporou z roku 2016 ve výši
25 000 Kč. Plánována je oprava stříkačky v Želetavě (10 000 Kč) a
pořízení nových hadic (17 000 Kč).
3. Kontrola pokladny – zjištěno, že chybí 200 Kč za startovné na soutěži
družstev HZS v Domaníně. Administrativní chybu vyřešil pokladník.
Kontrolu provedli Jan Roubík a Zdeněk Staněk.
4. Pošta – chodí vše v elektronické podobě, včetně všech dokumentů.
5. Volby – neproběhly žádné volby, veškeré funkce zůstávají tak, jak byly
obsazeny ve volbách minulých.
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6. Plán činnosti na rok 2017 – plánována opět účast na všech sportovních a
kulturních akcích v obci, jako v minulých letech. Soutěž o „Pohár starosty
obce 2017“ se koná v sobotu 2. září.
7. Slovo starosty obce – starosta poděkoval za práci členům SDH, vyjádřil
ale zklamání nad tím, že se nedaří zapojit do práce sboru nové, mladé
členy. Zmínil se o možnosti další dotace na úpravy zbrojnice (např.
střecha) a pořízení další potřebné výzbroje.
8. Diskuse – nesla se hlavně v duchu výměny názorů na možnosti získávání
nových členů, hodnocení zkušeností s dosavadními „nováčky“, kteří sami
spíše spokojeni nebyli, ale k nim a jejich činnosti bylo také dost výhrad.
Schůze byla ukončena ve 22:00 hodin.

Masopust
Také v tomto roce procházel v sobotu 18. února obcí masopustní průvod a
obyvatelé měli možnost vidět celou řadu masek, které v doprovodu dechové
hudby „Flamendři“ opět naplnili obec veselím a různými nezbednými kousky.
Masopustní masky měly v historii tohoto zvyku svůj význam. Podle tradice
každá maska něco symbolizovala a měla tak v dřívějších dobách svůj význam a
funkci. Nejznámější maskou, která nesměla nikdy chybět, byla maska medvěda.
Medvědovi se přisuzovaly magické vlastnosti, především plodnost, kterou
přenášel na ženy a celé hospodářství. Aby se tak stalo, musela si s ním
hospodyně a děvčata zatancovat. Odepřít mu tanec bylo nemyslitelné. Při tanci
ženy vyskakovaly co nejvýše, aby jim vyrostl vysoký len. Medvěda provázel
medvědář, nebo Žid, a další nepostradatelné masky, jako třeba biřic aj. Ženy se
převlékaly za muže a naopak. Masky představovaly zástupce různých profesí a
někdy i konkrétní osoby. Masopustní maska byla často prostředkem výsměchu a
kritiky některých neřestí a lidských vlastností. Mezi obvyklé masky patřily také
pohádkové postavy, nebo démonické masky jako smrt a anděl. Novějšího
původu jsou zvířecí masky, jako opice, velbloud, nebo slon.
V současné době v řadě masopustních průvodů už tyto masky neuvidíme, nebo
se vyskytnou jen sporadicky. Současnost přinesla do tohoto starého zvyku nové
pojetí a převažuje především legrace a zábava. Zúčastnění mohu uplatnit svou
invenci a nápaditými kostýmy omladit naši starou tradici. Pro ilustraci přinášíme
několik pohledů na masopustní průvody v naší době.
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Havlíčkův Brod

Český Krumlov

Zde jsou dokonce Indiáni

A toto je Cep

My jsme, samozřejmě rádi, že stará tradice stále žije i v naší obci. Jako
každoročně i letos byla masopustní sobota zakončena taneční zábavou v
„Cepské hospodě“. Pořádal ji opět Sportklub Cep. A také letos se potvrdilo, že
jakkoliv průvod masek je stále trvajícím zvykem s dobrou účastí cepských
obyvatel, večerní tanec už tolik neláká. Návštěva v sále byla opět slabší a je také
vidět, že nejde ani o to, která hudba hraje. Zřejmě starším ročníkům, které plnily
sál ještě před 10 lety už tolik neslouží nohy, a mladé vesnická zábava netáhne.

Velikonoce a co o nich víme
Slavíme je a často o nich víme jen velice málo. Snad nás může napadnout
otázka, co vlastně Velikonoce jsou, a jaké jsou prameny jejich vzniku.
Jde v podstatě o prastarou oslavu příchodu jara a nového života. V době
křesťanské se stal svátkem církevním, připomínajícím památku ukřižování a
vzkříšení Ježíše Krista. Řídí se obdobím čtyřicetidenního půstu trvajícího od
Popeleční středy až do Božího hodu velikonočního. Období tohoto půstu,
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rozdělené šesti postními nedělemi je plné zvyků, pověr a legend, které se
krajově odlišují.
První neděle postní se nazývá nedělí Černou (ženy se odívaly do tmavého)
nebo Pučálkovou (podle pokrmu z máčeného a smaženého hrachu), někdy také
Liščí (podle pověry, že liška roznáší preclíky a uvazuje je na vrbové proutky).
Druhá neděle postní se jmenuje Pražná. V tuto neděli se připravovala pražma,
pokrm z nedozrálého obilí.
Třetí neděle postní je zvána Kýchavná. Tradovalo se, že kolikrát v tento den
kýchneš, tolik let ještě budeš na světě.
Čtvrtá neděle postní měla jméno Družebná. V kostelech se měnila fialová
barva na růžovou, a družbové s potencionálními ženichy navštěvovali rodiny, do
kterých chtěli o Velikonocích přijít na námluvy.
Pátá neděle postní je nedělí Smrtelnou, nebo také Smrtnou. V tento den byla
vynášena a utopena Morana. Původ tohoto zvyku je nutno hledat už
v pohanských dobách, kdy se takto oslavoval konec zimy a příchod jara.
Šestá neděle postní je pojmenována jako neděle Květná, nebo také Květnice.
Je to na paměť toho, že Kristus byl při svém vjezdu do Jeruzaléma vítán
palmovými listy (u nás to jsou „kočičky“). Ty měly kouzelnou moc, byly
svěceny vodou a používaly se proti všemu zlému. Lidé se v tento den odívali do
pestrých šatů a alespoň jeden kus oděvu měl být nový.
Poslední postní týden se nazýval týdnem Pašijovým, Velikým, nebo také
Svatým, či Velikonočním. Začínal Květnou nedělí a znamenal pro naše předky
nejvýznamnější svátek v roce, svátek svátků. Většina zvyků ale souvisí spíše se
starou pohanskou tradicí, než s ukřižováním a znovuvzkříšením Krista.
Následovalo Modré pondělí, den, kdy se nepracovalo, protože se odpočívalo po
nedělním popíjení. Z němčiny se slovo „blau“ překládá nejen jako „modrý“, ale
také jako „podnapilý“. „Blauer Montag“ je tedy nejenom „Modré pondělí“, ale
také „Podnapilé pondělí“.
Pak přišlo Šedivé úterý. Bylo jakousi předzvěstí smutku a z náboženského
hlediska nehrálo významnou roli.
Škaredá středa nazývaná také Sazometná byla dnem, kdy Jidáš prodal Krista
za 30 stříbrných a škaredil se na něj, když na něj žaloval. Lidé na vsích v tento
den čistili komíny. Pověra říkala, že kdo se bude na Škaredou středu mračit,
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bude se mračit po všechny středy v roce. Také důsledný úklid v tento den
vyháněl z domu zlé duchy.
Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění, kdy suché větve (symbol hříšníků) se opět
zazelenaly (bylo jim odpuštěno). Pravděpodobně byl opět překlad z němčiny do
češtiny příčinou toho, že z původního „Lkavého čtvrtku“ („Greindonnerstag“) se
stal „Zelený čtvrtek“ („Grȕndonnerstag“). Ve čtvrtek večer se v zahradě
Getsemanské konala tzv. poslední večeře Páně. Tento den také „odlétají zvony
do Říma“. Místo jejich hlasu děti dříve ohlašovaly ráno, poledne a večer
řehtačkami a říkankou, na jejímž konci vždy zvolaly „kruciferum ďáblum“.
Vstávalo se časně, a po modlitbě se lidé umyli rosou proti nemocem. Hospodyně
zametly a smetí vysypaly na křižovatce cest, aby v domě nebyly blechy. Peklo
se obřadní pečivo – jidáše. Jedla se hlavně zelená strava (špenát, zelí, salát), aby
byl člověk celý rok zdráv. Člověk si neměl nic půjčovat a s nikým se přít. Pak se
mu peníze jen hrnuly a hádky vyhýbaly. Kdo před východem slunce zatřásl se
stromy, měl na nich hodně ovoce. A jiných obyčejů a pověr pro tento den bylo
ještě mnoho.
Velký pátek je dnem, kdy byl Ježíš odsouzen, ukřižován a pohřben. Podle
evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se v tento čas konají
církevní obřady. Velký pátek je spojen s mnoha kouzly. Podle pověstí se
otevírají ukryté poklady, označované například světýlky, svítícím kapradím,
otevřenými vchody do podzemí atd. V tento den se nemělo hýbat se zemí,
nepralo se, nemělo se nic půjčovat a před východem slunce se lidé měli pro
získání krásy umýt v řece. Předly se pašijové nitě, které v šatech chránily před
uhranutím a zlými duchy. V noci se tajně vysypávaly cestičky mezi příbytky
milenců. Pokud byly do rána uchovány nepoškozené, do roka byla svatba.
Platilo, že: „Na Velký pátek nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevybělíš,
nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar“.
Bílá sobota byla dnem vzkříšení a posledním postním dnem. Konala se svátost
pomazání nemocných a svátost smíření. Večer byli křtěni novokřtěnci, kteří
nosili bílé roucho (proto je sobota Bílá). Zapaluje se velikonoční svíce (tzv.
„paškál“), symbol Kristova vzkříšení. Před kostelem byl rozdělán oheň,
posvěcen a od něj zapáleny svíce v kostele. Od nich si pak příchozí zapalovali
své paškály. Bílá sobota byla dnem světla. Hospodyně také doma předem
uhasily všechny ohně a opět je zapálily až od přineseného paškálu. Tradicí byl
slavnostně prostřený stůl, na kterém nesměl chybět velikonoční beránek a jidáše.
Pletly se pomlázky a zdobila vajíčka. Před východem slunce se novým koštětem
vymetl dům, aby bylo čisto po celý rok. Noc ze soboty na neděli se nenazývá
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Velikonoční, nebo také Velká noc. V ní se odehrál zázrak Kristova
zmrtvýchvstání.
Boží hod velikonoční je název následující neděle. Tohoto dne za svítání vstal
Ježíš z mrtvých. Proto jej křesťané nazývají „Den Páně“ a scházejí se k lámání
chleba. Podle pověr se nesmí stlát dobytku, zametat, vynášet hnůj, mýt nádobí,
šít, čistit boty apod. Je přichystán bohatě prostřený stůl s velikonočními
mazanci, zvanými „svěceníky“. Název pochází od obyčeje dát je v kostele
posvětit a doma obřadně sníst. Podobně byl svěcen i velikonoční beránek a ten,
kdo jej snědl, vždy nalezl ztracenou cestu v lesích.
Pondělí velikonoční je nejvýznamnějším dnem velikonočního cyklu. Je dnem
uvolnění a veselosti, vzývá nový život a zajišťuje zdraví. V nezměněné podobě
se slaví dodnes. Chlapci a muži chodí za děvčaty a ženami s pomlázkami a za
„vyšupání“ dostávají malované vajíčko, stuhu, nebo jiný dárek. Název
„pomlázka“ je odvozen od slova „pomladit“, protože dívka, nebo žena, která
byla pošlehána čerstvými pruty byla podle pověry zároveň obdarována
životodárnou silou stromů, která vešla i do jejího těla.
Velikonoční svátky mají celou řadu symbolů. Jmenujme alespoň kříž, svíci,
beránka, vajíčko, kočičky, pomlázku a zajíčka.
Vajíčko je asi nejznámějším velikonočním artefaktem. Někteří starověcí
filosofové ho považovali za symbol světa. Skořápka představovala zemi, bílek
vodu, žloutek oheň a vzduch byl uzavřen v oblém konci. Představuje plodnost,
úrodnost, vznik a život.
Kříž měl v různých kulturách univerzální význam. Byl spojován s problémem
orientace v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského
(vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa. A protože Kristus na
kříži zemřel, patří mezi nejdůležitější křesťanské symboly.
Svíce poskytuje světlo a to je chápáno jako znamení života. Zapaluje se od
svěceného ohně o Velikonoční noci, ve které vstal Kristus z mrtvých. Bílá barva
svíce znamená naději a nový život.
Beránek je vnímán jako symbol „Beránka božího“ – Ježíše Krista.
Kočičky symbolizují jaro. V evropské kultuře nahradily palmové ratolesti,
kterými byl podle evangelia Ježíš vítán při svém vjezdu do Jeruzaléma.
Pomlázka spletená z vrbového proutí, je asi co do popularity druhým důležitým
symbolem Velikonoc. Vedle „pomlazení“ žen a dívek při vyšlehání, představuje
také jarní blesk a hřmění.
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Zajíček je v bibli řazen mezi tvory „maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce“.
Vyjadřuje skromnost a pokoru, štěstí, plynoucí čas a pomíjivost života.

Velikonoce v Cepu
Tento pohyblivý svátek připadl v roce 2017 na dny 14. – 17. dubna. Jak je
patrno, jsou Velikonoce svátkem důležitým, prastarým, plným lidových zvyků a
církevních obřadů. Tato stará tradice se v poněkud již na dodržování starých
obyčejů chudší podobě zachovala až do dnešní doby a také v naší obci se svátek
Velikonočního pondělí slaví. Koledníci chodili i letos obcí s pomlázkami (někde
zvanými „tatar“) a odříkávali básničky a přání navštíveným lidem. Koledy se
v naší době účastní nejen chlapci, ale už také děvčata a ta jsou dokonce v určité
převaze. Je nutno ujistit, že to nikomu nevadí, spíše naopak. K svátku Velikonoc
neodmyslitelně také patří barvení velikonočních vajíček. V tomto roce se cepské
děti se svými maminkami a babičkami sešly k barvení velikonočních vajíček
v pátek 14. 4. v 15:00 hodin v sále „Cepské hospody“. Bylo rozesláno 25
pozvánek a zúčastnilo se 18 dětí, samozřejmě v doprovodu rodičů, nebo jiných
členů rodiny.

V sále bylo živo a práce šla „od ruky“
Mimo zdobení vajíček pro pondělní koledníky byly také ozdobnými kraslicemi
vyšňořeny dva stromy u rybníku „Velký návesní“. Přítomným bylo nabídnuto
malé občerstvení a každé dítě si domů odneslo mimo obarvených vajíček také
zákusky, dvě krásná kuřátka, jedno hnědé a druhé žluté.

Velikonoční ryby
Novinkou oproti minulým létům bylo rozdělování ryb mezi občany Cepu
podobně, jako je tomu vždy před Vánoci. OÚ Cep rozhodl, že takto obyvatelé
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obce oslaví i druhé největší svátky v roce, jen s tím rozdílem, že připadá 1 ryba
na dva členy rodiny, respektive 2 ryby na tři atd., jak tomu kdysi bylo i o
Vánocích. Za to si naši zastupitelé zasluhují upřímné poděkování. Pokud si chtěl
někdo ryb ještě více užít, umožnil mu to výlov obecního rybníku „Velký
návesní“ v sobotu 15. 4. od 9:00 hodin, kde bylo možno další ryby zakoupit.
Ceny byly velmi příjemné: kapr 58. – Kč/kg , amur 70. – Kč/kg, štika 78. –
Kč/kg, cejn 20. – Kč/kg. Výlov uskutečnili členové Rybářského spolku Cep.

Výlov je dokončen..

.. a takové „macky“ jste si mohli koupit

Veřejná schůze obecního zastupitelstva
Konala se v pátek 21. 4. od 19:30 hodin v sále „Cepské hospody“. Mimo všech
sedmi zastupitelů bylo přítomno dalších 29 občanů.
Schůze se řídila následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o činnosti v roce 2016
Rozpočet na rok 2017
Úkoly roku 2017
Diskuse
Závěr

1. Zprávu o činnosti v minulém roce přednesl starosta ing. Jan Vobejda.
Veškeré akce, které byly zmíněny, jsou podrobně popsány v kronice obce
za rok 2016.
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2. Zprávu o rozpočtu na rok 2017 a o skutečnosti roku 2016 podala
místostarostka paní Jana Pajchlová. Také v roce 2017 je počítáno
s dotacemi pro organizace působící v obci (SDH, Rybářský spolek,
Myslivecké sdružení, Sportklub Cep) a to ve stejné výši, jako v roce
minulém. Rozpočet na rok 2017 byl přijat jako schodkový, se schodkem
cca 2 mil. Kč.
3. S akcemi plánovanými na rok 2017 přítomné seznámil starosta obce.
Jejich výčet je obsáhlý, zmíníme se zde jen o několika nejdůležitějších.
 Oprava historických varhan v kostele sv. Jana Křtitele. Bude rozdělena
do tří etap, ze kterých první bude dokončena v prosinci 2017. Zároveň
bude pořízena také markýza nad vchodové dveře kostela.
 Provedení údržby starých a uvedení do provozu nových vrtů pitné
vody pro obecní vodárnu.
 Částečná rekonstrukce a oprava sítě elektřiny v obci. Zahrnuje
připojení 12 stavebních parcel k síti, položení nových vodičů a zřízení
15 lamp veřejného osvětlení.
 Zpracování projektové dokumentace pro kanalizaci pro nové stavební
parcely.
 Oprava rybníku Bajgar.
 Převedení všech cest, které jsou dosud státní, do majetku obce. Jedná
se např. o cesty do lesů „Ochoz“ a „Blata“.
 Na „Myslivně“ bude provedena nová fasáda hlavní budovy, postavena
pergola a prostor před vchodem do budovy vydlážděn.
 Rekonstrukce domu čp. 34, kde budou vybudovány garáže a sklady
jako technické zázemí zaměstnanců obce.
4. V následující diskusi vystoupilo 12 přítomných. Týkala se např. čištění
cest v obci (zametání po ukončení zemních prací), podmínek pro získání
stavebních parcel, typu domků, které se tu budou stavět, počtu obyvatel
obce a jeho struktury, dotazů na způsob provedení plánované deratizace,
kde je možno se podrobněji seznámit s rozpočtem obce apod.
5. Schůze byla ukončena cca ve 21:00 hodin.
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Zastupitelé zleva: Michal Chrt, Pavel Březina st., ing. Jan Vobejda, Jana
Pajchlová, Václav Zeman ml., Josef Soukup. Na snímku chybí František
Jezvík ml.

Den Matek
V roce 2017 jsme v Cepu oslavili „Den matek“ trochu předčasně, už v sobotu
29. dubna. Bylo to dáno technickými důvody. Maminky se sešly v sále „Cepské
hospody“ v 15:00 hodin.
Den matek je mezinárodním svátkem všech maminek, kterým v tento den
vzdáváme dík za jejich lásku, péči a ochotu, obětavost a výchovu. O historii
vzniku tohoto svátku jsme už na stránkách kroniky informovali dříve. Proto se
dnes omezíme jen na několik vět, abychom si tyto události letmo připomněli.
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.
Období, nastalé po druhé světové válce, potlačilo oslavy Dne matek a nahradilo
je Mezinárodním dnem žen. Rok 1989 nám pak znovu vrátil svátek Dne matek.
Letošní oslavu zahájil starosta, pan ing. Jan Vobejda, organizace akce opět
připadla paní místostarostce Janě Pajchlové. A podle očekávání vše opět
dokonale klaplo a přítomné maminky se dobře bavily.
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Všude byly vidět jen spokojené a usměvavé tváře
Asi nejhezčího poděkování se matkám dostalo od tří děvčat, která jim předvedla
krásný program, právě k této příležitosti připravený. Dívky sklidily zasloužený
úspěch a je nutno přiznat, že nejedno oko maminek a babiček nezůstalo suché.

Účinkující děvčata Eliška Chrtová, Kristýna Dvořáková a Vendulka
Zemanová potěšila nejedno srdíčko a potom si ještě zatancovala s rodiči i
prarodiči
13

Také v letošním roce nejen k tanci a poslechu, ale i ke zpěvu hrála osvědčená
skupina Antonína Talafouse. K následujícím obrázkům není co dodat.

Zbývá už jen dodat, že náklady této zdařilé akce vyjadřuje částka 12 077. – Kč.

Stavění máje a pálení čarodějnic
Rok rychle uplynul a je tu zase jaro a s ním řada starých lidových tradic a zvyků.
Mezi ně patří bezesporu také stavění májky a pálení čarodějnic. V naší obci
připadla Filipojakubská noc na sobotu 30. dubna. Stavění májek není ovšem
jenom českým zvykem, ale setkáme se s ním také třeba v Rusku, ve Švédsku a
zřejmě i jinde na světě. Rituál se samozřejmě liší, podle místně platných
obyčejů.
U nás je tento zvyk zachován a setkáváme se s ním každoročně. V některých
oblastech Čech se májka staví o letním slunovratu, a to z jedle nebo borovice, a
po slavnosti se spálí. V některých oblastech jihovýchodní Moravy se zas staví v
době svátku světce místního kostela před hody. V Rusku se jako májka používá
mladá břízka a staví se ve čtvrtek před svatodušní nedělí. Obleče se do ženských
šatů nebo se ozdobí barevnými hadříky a stuhami a po hostině je nesena k domu,
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kde do neděle zůstává jako host. Pak je odnesena a vhozena do řeky. Ve
Švédsku se máje staví v předvečer svátku sv. Jana Křtitele, tedy 23. června.
Bývá to vysoký a rovný kmen smolné borovice s obručemi a kusy dřeva, který
má připomínat muže s pažemi v bok. Celá májka je ozdobena listy, květy,
barevnými stuhami, pozlacenými vaječnými skořápkami a na vrcholu má větrník
nebo praporek. Okolo ní se pak tančí v kruhu.
Jak potvrzují přiložené fotografie, počasí se tentokrát vydařilo a přesto, že
nebylo velké teplo, bylo všechno zalito sluncem a den byl příjemný. Cepská
máje byla opět nejvyšší májkou v širokém okolí, vždyť také měřila více, než 32
metry. Postavit takový kolos není žádná legrace. Vyžaduje to od stavěčů fortel,
šikovnost a sehranost. Také letos se vše podařilo, a všem, kdo se o tuto obecní
ozdobu zasloužili, patří veliký dík a uznání.

Ve stroji je Jirka Márovec, u paty máje Vašek Zeman st. a Michal Chrt st.
Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není zmiňován v žádných
staročeských pramenech a už v polovině 19. století byl tento zvyk zakazován
jako pověrečná praktika. Přesto se zachoval až do našich časů. Už před více, než
100 léty ho James Frazer charakterizoval takto: „V Čechách v předvečer
prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích
a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce
skáčou přes plameny. Obřad se nazývá pálení čarodějnic. Na některých
místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici.
Musíme si připomenout, že první máj je proslulá Valpuržina noc a všude v
povětří je plno neviditelných čarodějnic na pekelných pochůzkách.“

Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. století si zachovala řadu rysů
pocházejících z minulosti, zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je
především funkce, původní sociální, ochranný a náboženský význam byl
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nahrazen funkcí zábavnou a společenskou. Příkladem proměny zvyku může být
přežívající ústřední role ohně, který ztratil svou magickou funkci zajišťující
ochranu a prosperitu. Také již není nutným zvykem oheň zapalovat na kopci.
Zanikl zvyk vyhazování zapálených košťat do vzduchu, ale zvyk upalovat
figurínu čarodějnice přetrval, respektive by obnoven.
Přesně podle podobného scénáře se také letos „upalovalo“ i v naší obci.
Z přiložených obrázků je vidět, že si všichni zúčastnění dali záležet na výrobě
figuríny cepské ježibaby a také hranice pro ni byla připravena perfektně.
Následující zábava se od té, která probíhala v minulosti, příliš nelišila. Můžeme
být velice spokojeni s tím, že staré zvyky u nás stále žijí.

Krásná čarodějka i krásně postavená hranice také krásně hořely

Cepské medobraní
Také „Cepské medobraní“ se pomalu v naší obci stalo tradiční akcí, které se
účastní vždy mnoho místních i přespolních lidí, zajímajících se o včelaření.
Nemalou zásluhu na tom má právě cepský učitel včelařství pan Vlastimil
Zemánek, jehož výklad a demonstrace práce se včelstvy přinese každým rokem
mnoho zajímavých informací, poučení a novinek pro laiky i včelaře.
Letošní, už 6. ročník se konal v sobotu 3. června od 14:00 hodin v sále „Cepské
hospody“ s tím, že praktické ukázky se později mohli návštěvníci zúčastnit
přímo na včelnici a v provozních místnostech včelařství pana Zemánka.
Celou akci pořádala ZO ČSV Suchdol nad Lužnicí pod patronací obce Cep.
Také letos byli přítomní s průběhem velice spokojeni a odnášeli si domů celou
řadu nových poznatků a také zakoupených včelích produktů.
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Na akci zvala opravdu pěkná pozvánka

Sál byl plný

Včelí produkty zde k dostání
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Zajímavý výklad pana Zemánka

Podívat se přišli i „nevčelaři“

Zkrátka, medobraní se opět vydařilo a my se zase budeme těšit na příští,
tentokrát už sedmý ročník!

Dětský den
Přiložená pozvánka svědčí o
tom, že ani letos na svátek všech
dětí
nebylo
zapomenuto.
Zárukou, že se tak nikdy nestane
je
skutečnost,
že
hlavní
organizátorkou akce je paní
místostarostka Jana Pajchlová,
která vše co je pořádáno pro
děti, mládež, matky, seniory i
ostatní zabezpečuje již řadu let
naprosto dokonale a spolu
s celou řadou dobrovolných
spolupracovnic vytvořila skvěle
fungující tým, na který se lze
kdykoliv spolehnout. Proto si již
mnoho let naše obec umí
podobné akce zorganizovat
sama a nemusí objednávat drahé
profesionály.
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Pro děti byla také letos připravena celá řada úkolů, při jejichž plnění mohly
prokázat nejen svou šikovnost, zdatnost, postřeh a další vlastnosti, ale také se
dobře pobavit a něco vytvořit. Tentokrát si děti malovaly bílá trička, která
dostaly. Nechybělo ani obvyklé občerstvení.
A kdo se na organizaci podílel? Komu můžeme upřímně poděkovat? Vedle již
zmíněné paní místostarostky také paní Jaroslavě Chrtové, Pavle Svobodové,
Vlastě Dvořákové, Zdeňce Hadačové, Haně Müllerové a dalším.
O občerstvení se staral pan Pavel Březina st., který obsluhoval gril a opékal
skvělé klobásy a Pan Jiří Márovec opět přivezl výrobník mezi dětmi i dospělými
oblíbené točené zmrzliny.
Celkové náklady, které hradil ze svého rozpočtu OÚ Cep, představovala částka
6 125. – Kč.
Spokojenost všech zúčastněných dokreslují následující fotografie.

Jakou asi ulovím rybičku?

Tak rychle do tunelu!

Závody v pytlích

Spadne mi to, nespadne mi to..
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Malá bagristka

Zmrzlina přijela

Malování triček

A gril pěkně roztopíme!

Pouť sv. Jana Křtitele
Jan Křtitel byl podle Ježíše největším z proroků. Je patronem křtu a řeholníků.
Jeho kult je dodnes v Čechách a na Moravě velmi rozšířen. Není tedy náhodou,
že je také patronem naší obce a jemu je zasvěcen místní kostel. O životě a smrti
sv. Jana Křtitele jsme se mohli dočíst v předchozích ročnících naší kroniky.
Dnes se proto zmíníme jen o některých starých zvycích, které k jeho svátku
patřily.
Na sv. Jana Křtitele přehazovali hospodáři oves přes krávy, aby hodně dojily.
Také polední zvon na svátek sv. Jana Křtitele měl svůj význam. Připomínal, že
je právě ten pravý čas na sběr různých bylin, tzv. „svatojánského koření“,
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které prý bylo vhodné jak pro kuchyni, tak na léčení. Nasbírat bylo potřeba
devět druhů bylin: listy jitrocele, květ heřmánku pravého, květ lípy, květ bezu
černého, divokou mátu, řebříček, hluchavku, kontryhel a hlavně třezalku, které
se říká bylina Svatého Jána. Skladba svatojánského koření se kraj od kraje
lišila.
Světnice se na sv. Jana nezametala, aby se nevymetlo rodinné štěstí. Za trám se
dávalo „svatojánské zelí“1, tolik proutků, kolik bylo členů rodiny. Podle jejich
uvadání se pak také soudilo na délku života každého z nich. V severních a
východních Čechách stlali „svatojánskou postýlku“. Svátečně oblečeni natrhali
vlčí mák, chrpu, bílý bez, mateřídoušku, heřmánek, jahodiny, a bílé růže, nastlali
je pod stůl, ozdobili svatými obrázky a věřili, že v noci si tam sv. Jan přijde
odpočinout. Postýlka na něj čekala až osm dní, pak se byliny usušily a používaly
třeba do koupele, nebo k léčení dobytka. Někde rodiče vkládali do postýlky
malou nadílku pro děti. 2
Se svátkem sv. Jana Křtitele je nerozlučně spojena také pouť a poutní mše svatá.
V tomto roce dostali obyvatelé Cepu následující pozvání přímo od P. Tomáše
Vyhnálka, duchovního Farnosti Suchdol nad Lužnicí, který mši v Cepu,
spojenou se křtem celebroval.

1
2

Svatojánské zelí je lidový název pro rozchodník ostrý.
Převzato z www.ceske-tradice.cz
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Soutěž družstev SDH „O pohár starosty obce“
V roce 2017 se konala soutěž družstev SDH v sobotu 2. září od 13:00 hodin,
opět u rybníku „Velký návesní“ před „Cepskou hospodou. Přihlášeno bylo 8
sedmičlenných týmů. Hasičské zápolení mělo dvě části. V první šlo o plnění
poměrně náročných disciplin zakončené požárním útokem a ve druhé se
bojovalo o pohár starosty obce jen prostým požárním útokem bez plnění dalších
úkolů.
Byly stanoveny následující podmínky:
V první části (soutěž družstev SDH):
Po odstartování strojník oběhl rybník a čekal na určeném místě na raft, který
mezi tím čtyři členové družstva spustili na vodu, dopravili se v něm na protější
břeh a strojníka vzali na palubu. S ním potom dorazili na poloostrov před
hospodou, kde už čekali zbývající dva členové družstva, tzv. proudaři, kteří
zatím překonali vodní plochu po lávce vedoucí ze břehu rybníku na poloostrov a
připojili se k posádce raftu. Teď už kompletní družstvo provedlo klasický
požární útok. Hodnocen byl celkový čas takto splněného úkolu.
V druhé části (soutěž „O pohár starosty obce“):
Družstva provedla klasický požární útok, a pro dopravu vody použila všechna
tutéž, nově repasovanou stříkačku, aby byly zajištěny rovné podmínky pro
hodnocení. Pokud by každé družstvo použilo vlastní stříkačku, soutěžilo by se
s různě výkonnými stroji a ti soutěžící, kteří by vlastnili výkonnější stříkačku, by
byli oproti ostatním ve výhodě (rychlejší doprava vody na požářiště).
Družstvo SDH Cep soutěžilo v tomto složení:
Strojník

- Pavel Březina ml.

Savice

- Ondřej Vantuch

Béčka

- Petr Březina

Koš

- Miroslav Hadač ml.

Rozdělovač - Petr Hofbauer
Pravý proud - Martin Dvořák
Levý proud - David Dvořák
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Přes nepřízeň počasí, chlad a občasné dešťové přeháňky všechna družstva
bojovala s nasazením a korektně. Konečné výsledky ukazuje následující tabulka.
Výsledky:
Soutěž družstev SDH
Družstvo

„O pohár starosty obce“

Čas

Pořadí

Čas

Pořadí

Cep

2:53:40

1

44:00

1

Kojákovice

3:42:00

6

1:06:00

6

Majdalena – muži

3:22:00

5

50:40

4

Rapšach

3:04:00

3

51:40

5

Mirochov

3:18:00

4

50:30

3

Žíteč - muži

2:57:00

2

47:70

2

Majdalena – ženy

3:40:00

2

1:25:00

2

Žíteč – ženy

3:30:00

1

1:08:00

1

Muži

Ženy

Fotodokumentace:

Zahájení

„Ke strojům!“
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Překonávání vodní překážky

Radost vítězného družstva Cepu neznala mezí
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Ukončení soutěže

Sport
MaxaCup
V sobotu 3. června uspořádal Rybářský spolek Cep na paměť bývalého člena
spolku a dobrého kamaráda, pana Jaroslava Hadače, jmenovaného také „po
chalupě“ Maxa, rybářské závody. Ty se konají každoročně a nesou jméno
„Maxa Cup“ po Jaroslavu Hadačovi, na kterého vzpomínají v dobrém všichni
cepští rybáři.
Program a podmínky soutěže:








6:30 hod.
zahájení
6:30 – 11:00 hod.
rybolov
11:30 hod.
vyhlášení výsledků a zakončení
Věková kategorie
5 – 97 let
Startovné
100. – Kč
Každý soutěžící může mít maximálně 2 pruty
Na základě součtu váhy nalovených ryb, bude odměněno 1. až 3. Místo

Výsledky soutěže:
I.
Luboš Mlčák
II.
Jan Klouček ml.

- 5,68 kg
- 5,36 kg
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III.

Milan Vítovec

-

4,83 kg

Největší rybu ulovil pan Milan Vítovec ( jeseter 2,20 kg)
Nejmenší rybu ulovil pan Pils ( 0,04 kg)
Akce proběhla bez potíží a stížností, všichni zúčastnění se rozcházeli domů
s úsměvem na tváři.

Od rána se pilně lovilo…

Vyhlášení výsledků

…a také připravovalo něco na zub

Vítěz přebírá 1. cenu - divočáka

Mistrovský zápas v nohejbalu
Nohejbalisté Cepu sehráli v sobotu 10. 6. na domácím hřišti zápas s družstvem
nohejbalistů z oddílu Lokomotiva Veselí nad Lužnicí a přesvědčivě zvítězili
6:0. Celým okresním přeborem se probojovali „bez ztráty květinky“ a v přeboru
2016/2017 zaslouženě obsadili nejvyšší příčku.
Vítězný tým zachytila následující fotografie pořízená 23. září 2017:
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Zleva stojí: Josef Soukup, Pavel Wipplinger, Miroslav Pelouch, Martin
Wipplinger. Zleva klečí: Petr Hofbauer, Michal Hofbauer, Josef Šubrt.

Memoriál St. Bečky a Fr. Klímy
Memoriál St. Bečky a Fr. Klímy a to již 32. ročník tohoto sportovního klání,
konaného každoročně na památku dvou cepských sportovců, kteří už řadu let
sledují úspěchy cepských nohejbalistů z „nebe všech sportovců“, se konal na
cepských kurtech v sobotu 24. 6.
Je potěšitelné, že také letos tým USC Cep zvítězil a obsadil první příčku
pomyslného žebříčku. Družstvo dorostu USC Cep bylo sice poslední, ale jak
víme, každý začátek je těžký.
Celkové výsledky: 1. USC Cep A
2. Sokol Suchdol nad Lužnicí
3. TJ Plzeňka Jindřichův Hradec
4. Suchdol nad Lužnicí - Františkov
5. Šacunk (okr. Benešov)
6. USC Cep dorost
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Turnaj „starých pánů“
V sobotu 15. července se na cepských kurtech konal již tradiční turnaj družstev
stále mladých „starých pánů“ v nohejbalu trojic. V tomto roce se zúčastnily čtyři
týmy a dohromady 14 hráčů.
USC Cep hrál v sestavě: Benda J. Hadač M., Hadač P. a Ziegler M.
Sokol Suchdol n/L reprezentovali: Janda, Mraček P. a Ruso
Spartak Hrdlořezy vyslal: Zlamšídlo J., Trsek J. a Majer
TJ Jiskra Třeboň : Svoboda, Sýkora, Beneš a Hart R.
Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.

TJ Jiskra Třeboň
Spartak Hrdlořezy
Sokol Suchdol n/L
USC Cep

A takto hezky, jak ukazuje předchozí snímek, se usmívají naši „staří páni“
po turnaji, protože v hrudi každého z nich tepe srdce skutečného sportovce.

28

Cepem vedla trasa „South Bohemia Classic 2017“
Do letošního, už osmého ročníku South Bohemia Classic, - mezinárodní
setinové rallye klasických a sportovních vozů, se zaregistroval rekordní počet
145 posádek!
V seznamu přihlášených bylo zastoupeno deset různých národností a 32 značek.
Mohli jsme vidět například Jaguar, Maserati, MGA, Cadillac, Triumph, Austin
Healey, Ferrari, Chevrolet, Porsche nebo Mercedes-Benz. Tuzemskou výrobu
zastupovaly značky Škoda, Praga a Tatra.
Největší akce svého druhu na území České republiky odstartovala v pátek 8. září
odpoledne z českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. Po přehlídce
veteránů a sportovních vozů vyrazilo v 17:30 první vozidlo na trasu dvoudenní
automobilové soutěže, která byla rozdělena do dvou etap a měřila úctyhodných
417 km.
Trasa páteční etapy vedla přes Hlubokou nad Vltavou, Svatý Jan nad Malší a
Český Krumlov do Hotelu Relax v Dolní Vltavici, kde byl cíl. V sobotu se
účastníci projeli okolo přehrady Lipno, Novohradskými horami, částí Rakouska
a také Třeboňskem, a mimo jiné mezi 14:00 a 17:00 hodinou projížděli naší
obcí. I v sobotu byl cíl etapy v Dolní Vltavici.
Některé vozy projíždějící Cepem, můžeme vidět na následujících obrázcích:

č. 6 Vurm Vl. a syn – CZ
na stroji MGA r. v. 1956

č. 11 manželé Hartlovi – CZ
na stroji MGA r. v. 1956
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č. 32 manželé Pirtscherovi – A
na stroji VolvoPV544 r. v. 1965

č. 69 Pernegger A./Petr D. – A/CZ
na stroji Š110L r. v. 1974

Muzikál „Čas růží“
V sobotu 4. listopadu navštívili zájemci z řad občanů obce Cep Hudební divadlo
v Karlíně, kde se od 19:00 hodin hrál muzikál „Čas růží“ s hity Karla Gotta.
Vstupenka přišla účastníka na 300. – Kč, zbytek ceny, tj. dalších 350 – Kč
dotoval Obecní úřad Cep, který také zaplatil dopravu autobusem do Prahy a
zpět. Odjezd byl ve 13:00 hodin, před divadlem v Karlíně byli účastníci zájezdu
krátce po 15:00 hod. Program s jednou přestávkou trval včetně ohromné
„děkovačky“ ve stoje až do 22:00 hodin a byl opravdu skvělý. Zpáteční cesta
trvala opět cca 2 hodiny. Krátce řečeno, mezi účastníky vládla spokojenost a
dobrá nálada, a také řidič autobusu dokázal, že je skutečný profesionál.
A na kolik peněz vlastně krásný kulturní zážitek stál pokladnu Obecního úřadu
Cep? Dotace vstupenek a doprava autobusem do Prahy a zpět přišla v souhrnu
na 43 820. – Kč. Každý ze 35 účastníků touto cestou tedy obdržel dárek
v hodnotě 1250. – Kč. Možná, že si to leckdo z nich ani neuvědomil.

Obsazení rolí:
Honza – Jan Kopečný / Roman Tomeš
Danny – Ondřej Bábor / Peter O. Pecha
Bohouš – Ladislav Korbel / Martin Písařík
Zrzek – Miroslav Nosek / Petr Ryšavý
Aneta – Eva Burešová / Markéta Procházková
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Stařec – Petr Dopita / Josef Vojtek
Barnabáš – Sagvan Tofi / Jiří Langmajer
Hortenzie – Adéla Gondíková / Ivana Jirešová
Otec Honzy – Milan Malinovský / Josef Štágr
Wronsky – Vladislav Beneš / Vlastimil Zavřel
dětské role
Honzík – Filip Antonio / Matouš Klíma
Anetka – Ines Ben Ahmed / Natálie Němcová / Agáta Tandlerová
Bohoušek – Mikuláš Matoušek / Filip Vlastník
malý Zrzek – Tomáš Ringel / Lukáš Veřtát
dále hrají (děti)
Josef Fečo, Petr Cemper, Samuel Gertyák, Dominik Timár, Ondřej Routa,
Daniel Žižka, Jasmínka Adamcová, David Maamri, Kristýna Mandousová,
Natálie Kožušníková, Vladimír Nový, Yasin Svoboda
tvůrčí tým
Scénář: Sagvan Tofi, režie: Petr Novotný, scéna: Ing. Arch. Daniel Dvořák,
kostýmy: Roman Šolc. hudební nastudování: Martin Kumžák, choreografie:
Petra Parvoničová, sbormistr: Jiří Březík, hudební dramaturgie: Ondřej
Soukup, sound design: Petr Ackermann, light design: Pavel Dautovský.

O čem je muzikál čas růží
Nový muzikál Hudebního divadla Karlín posvětil Karel Gott tím, že mu věnoval
svůj nový obraz. Právě okolo něj se točí děj poskládaný výhradně z Gottových
písní.
Stařec vypráví mladému klukovi o své velké lásce. Rekapituluje celý svůj život,
ve kterém má zásadní roli obraz. Autor scénáře Sagvan Tofi odhaluje: „Už když
jsem to před lety nosil v hlavě, říkal jsem si, že by bylo krásné, kdyby nám ho
Karel Gott namaloval. A on to pak skutečně udělal.“ Obraz v sobě skrývá osud
jedné velké celoživotní lásky! Čas růží nás pobavil a snad i trochu dojal.
V excelentní symbióze jsme slyšeli písně: Když jsem já byl tenkrát kluk, Přijela
pouť, Svět má ty chvíle rád, Jdi za štěstím, Korunou si hodím a mnoho dalších.
Muzikál poskytl všem krásné zážitky.
Na úhradu dopravy autobusem a příspěvek na vstupenky poskytl obecní úřad
částku 43 820. – Kč.
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Jiří Langmajer jako majitel pouti a Adéla Gondíková jako Hortenzie.

Přijela pouť

Ines Ben Ahned a Jan Klíma

Maškarní bál

Natálie Němcová a Mikuláš Matoušek
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Poslední leč
Jako každoročně, tak i letos se, tentokrát 11. listopadu, konala v sále „Cepské
hospody“ tradiční poslední leč. Jak už víme z minulých ročníků kroniky, je to
tradiční myslivecká slavnost na ukončení myslivecké sezóny. Pořádající
organizací je místní organizace Mysliveckého svazu a pro ostatní občany obce
představuje poslední leč příležitost dobře se pobavit a eventuelně si domů
přinést kus zvěřiny, pokud se v tombole zadaří.
Poslední leč se tradičně podařila a kdo tam přišel, zcela jistě nelitoval.
K poslechu i tanci hrála osvědčená skupina „Krystal“ a přítomní v přestávce
také shlédli vystoupení tanečnic orientálních tanců. Taneční vložka rovněž dobře
pobavila a k dobré náladě nic nechybělo.

Hrála skupina“Krystal“ a lidé se dobře bavili
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Mikulášská nadílka
A opět přišel poslední měsíc roku a s ním i čas, kdy děti navštěvuje sv. Mikuláš
se svým doprovodem, ptá se na to, jak byly hodné, rád vyslechne básničku, nebo
písničku a rozdělí mezi ně hromadu dárků. Tato návštěva se letos konala už
2.prosince a kde jinde, než v sále „Cepské hospody“. Děti v doprovodu rodičů a
prarodičů se zde sešly v hojném počtu odpoledne v 15:00 hodin.
Mikuláše letos úspěšně zahrála slečna Eliška Svobodová, andělem byla její
sestra Veronika a mimořádně hodným čertem kamarádka Bára. Celou nadílku
organizovala a koučovala – hádejte kdo? Kdopak jiný, než obětavá paní
místostarostka, Jana Pajchlová. Je pravda, že si některý malý človíček trochu
zabrečel a zakřičel, ale vesměs byly všechny děti hodné a nebesko – pekelná
návštěva byla vlídná a rozdávala pěkné dárky všem. Nakonec si děti
vlastnoručně vymalovaly hrníčky a zvonečky, které potom zavěsily na strom
před hospodou. A celá „útrata“, kterou obec zaplatila, dělala 11 287. – Kč.

Návštěva byla hojná

Světci a pekelník přišli včas

My jsme se nebáli

Já neumím zpívat, radši zacvičím
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Malujeme hrnečky a zvonečky

„Ten se mi ale povedl!“

Investiční akce
Oprava varhan v Cepském kostele
Roku 1875 byly do kostela za 460 zlatých pořízeny varhany se čtyřmi rejstříky a
pedálem. Postavil je František Jistl, varhaník z Českého Krumlova.
Zakázku na generální opravu v roce 2017 zadal OÚ restaurátoru panu Peteru
Nožinovi z Nahorub Křečovic okr. Benešov. Podle uzavřené smlouvy proběhne
oprava ve třech etapách. V souladu s ní byla první etapa ukončena do 31. 12.
2017 a cena tohoto díla činila 156 000. - Kč. Na tento účel obdržela obec od KÚ
v Českých Budějovicích dotaci ve výši 80 000. - Kč.
Jak vypadaly některé součásti zmíněného nástroje po demontáži a po provedení
restaurace, ukazují připojené snímky.
Po demontáži:

Po restaurování:
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Restaurovaných dílů jsou desítky, a proto je nelze všechny zařadit do naší
fotodokumentace. My můžeme jen s uspokojením konstatovat, že první etapa
opravy historických varhan z kostela sv. Jana Křtitele byla dokončena úspěšně a
v dohodnutém termínu. Těšíme se už nyní, že nám po ukončení druhé a třetí
etapy opět krásně zahrají.

Rekonstrukce elektrických rozvodů v obci
Na základě objednávky OÚ Cep provedla strakonická elektromontážní firma
rekonstrukci obecního osvětlení od sběrného dvora odpadů až po jednotlivé
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stavební parcely pro rodinné domky mezi „Višňovkou“ a starou zástavbou podle
silnice do Majdaleny. Bylo instalováno 5 nových lamp veřejného osvětlení a
provedena montáž přípojek k jednotlivým parcelám. Obec zaplatila celkem
302 718. – Kč.

Výkop pro nový rozvod od
sběrného dvora k „Višňovce“

Přípojky k parcelám

Oprava místních komunikací
Obecní komunikace s prašným povrchem byly poměrně nepříjemné pro
projíždějící dopravní prostředky i pro obyvatele sídlící blízko nich. Zvláště při
suchém letním počasí oblaka prachu znepříjemňovala pobyt a projíždějící
vozidla byla notně zaprášena. Proto bylo přistoupeno k jejich úpravě tzv.
asfaltovým recyklátem, čímž se stal jejich povrch bezprašným. V roce 2017 byly
takto upraveny cesty do lesa „Vochoz“, k „Myslivně“, nad „Humny“ a část cesty
ke „Kamenici“. Celkové náklady představovala částka 885 116. – Kč.

Cesta k „Myslivně“, když byla
ještě neuválcovaná

Válcuje se cesta ve „Vochozi“
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Myslivna
Opravy objektu „Myslivna“ letos pokračovaly nátěrem fasády na centrální
budově. Za provedení práce zaplatila obec 232 320. – Kč.

Předchozí obrázky ukazují průběh prací na fasádě a hotové dílo. Objekt, který
byl před několika lety poměrně zchátralou stavbou, je dnes opravdu velmi pěkný
a díky snaze současné správkyně také vnitřní vybavení a pořádek je na velmi
dobré úrovni.

Rekonstrukce domu čp. 34
Technická údržba obce a obecních nemovitostí vyžaduje poměrně velké
množství různých technických prostředků a materiálů. To, samozřejmě,
představuje také velikou sumu finančních prostředků, které jsou v nich uloženy.
Protože do současnosti byly obecní stroje a materiál uloženy na různých, ne
vždy zcela vhodných místech v obci, rozhodlo zastupitelstvo o odkoupení a
rekonstrukci cepského domu č. 34. Zde budou po provedených úpravách
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všechny obecní prostředky pohromadě a také zaměstnanci obce zde získají
vhodné prostory pro sebe (dílna, sklad, zázemí). Objekt bude rovněž zabezpečen
elektronickým bezpečnostním systémem proti vloupání a poškození.
Jak vypadal zmíněný objekt po zahájení úprav, ukazuje následující foto, které
nikoho nenechá na pochybách, že práce tu je „jako na kostele“. A všechna bude
vykonána vlastními silami, tedy provedou ji zaměstnanci obce, samozřejmě
mimo různých důležitých drobností, které zajistí odborné firmy (např. právě
zmíněné zabezpečení objektu).
V dalším roce přinese kronika obrázky hotového díla. Náklady těchto prací
přišly v r. 2017 obec na 741 073. – Kč.

Výměna plotu obecního parku
Plot obecního parku po dlouhých letech již nutně vyžadoval opravu, nebo
úplnou výměnu. Byla zvolena druhá varianta a práci velice kvalitně provedl
umělecký kovář pan Miroslav Tomášek z Borovan.
Snímek jej ukazuje při práci na novém plotě, který důstojně ozdobil místo, kde
mimo jiné stojí také pomník padlých v 1. Světové válce. Obec za nový plot
zaplatila 90 500. – Kč
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Oprava zdroje vody
Aby byl zajištěn dostatek pitné vody v dobré kvalitě a potřebném množství, bylo
rozhodnuto v roce 2017 opravit vodní vrty HV 2 a HV 3. Tato akce byla
realizována za celkem 184 000. – Kč, včetně dotace 73 000. – Kč, přiznané KÚ.

Oprava rybníku Bajgar
Malý rybník Bajgar slouží pro obec Cep také jako požární nádrž. Jako každý
takovýto zdroj vody, určený pro likvidaci případného požáru, musí být také
v dobrém technickém stavu. V našem případě šlo především o odbahnění a
některé další drobné úpravy. Faktura za práce byla vystavena na celkem
187 000. – Kč. Protože jihočeský KÚ poskytl na tento účel dotaci ve výši
100 000. – Kč, obec doplatila pouze zbytek celkové ceny.

Obec mění svou tvář
A je nutno poznamenat, že k lepšímu. Investují tu totiž také samotní obyvatelé a
díky tomu se rodí někde nové domky, nebo se staré oblékají do nového hávu a
celá obec je tak rok od roku hezčí. Některé takovéto stavby jsou zachyceny na
následujících obrázcích.
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Probíhá rekonstrukce domu čp. 51 manželů Zemánkových

Zde staví sl. Petra Klímová se svým partnerem

Domek manželů Müllerových v rekonstrukci
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Novostavba p. Fr. Jezvíka ml.

Tento objekt rekonstruují manželé Heřmanovi

Rybníček ve tvaru srdíčka buduje p. Šimánek
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Zde staví své trvalé sídlo manželé Feherovi

Hospodaření obce v roce 2017
Vzhledem k tomu, že veškeré podrobnosti o hospodaření obce je možno nalézt
na internetové stránce obce Cep (www.obeccep.cz), omezíme se zde pouze na
zaznamenání některých zásadních údajů týkajících se roku 2017.
Rozpočet
Schválený rozpočet : 2 120 540.00 Kč
Upravený rozpočet : 1 313 761,66 Kč
Zůstatek
: - 853 515,32 Kč
Běžné účty
Na běžných účtech obce byly ke konci roku následující částky:
BÚ u KB
: 227 425,15 Kč
BÚ u KB spořící : 3 259 077,84 Kč
BÚ u ČNB
: 4 172 125,92 Kč
Celkem
: 7 658 628,91 Kč
Rozdíl 2016/2017
Stav účtů obce u KB a ČNB na začátku roku 2017 : 6 077 474,90 Kč
Stav účtů obce u KB a ČNB na konci roku 2017
: 7 658 628,91 Kč
Rozdíl
: +1 581 154,01 Kč
Za rok 2017 vzrostl kapitál obce uložený u KB a ČNB o více, než 1,5 mil. Kč.
Dotace
V roce 2017 byly poskytnuty následující dotace v této výši:
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Sportclub Cep
40 000. – Kč
SDH Cep
40 000. – Kč
MS BOREK – CEP
40 000. – Kč
Lékařská služba první pomoci Třeboň 2 268. – Kč
Babybox
2 000. – Kč
Vítání občánků
4 000. – Kč
Veřejně prospěšné práce
205 006. – Kč

Volby 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Cep
Volby se konaly v sále „Cepské hospody“ v pátek 20. 10. od 14:00 do 22:00
hod. a v sobotu 21. 10. od 08:00 do 14:00 hod. Proběhly bez zvláštních událostí
a problémů.
Průběh zajišťovala volební komise ve složení:
Předseda
Místopředseda
Členka komise
Zapisovatelka

: PhDr. Vladimír Kocourek
: Miroslav Heřmánek
: Vlasta Dvořáková
: Iveta Márovcová

Č

Volební komise zleva: p. Vlasta Dvořáková, PhDr. Vladimír Kocourek, p.
Miroslav Heřmánek, sl. Iveta Márovcová
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Volí:

paní Lenka Gritzbachová

pan Jaroslav Růžička st.

Volební statistika v obci Cep:
Okrsky
celkem zpr.
1

1

v%
100,00

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
160

89

55,63

89

% platných
hlasů

88

98,88

Výsledky hlasování v obci Cep:
Strana
Číslo

Název

Platné hlasy
Celkem

v%

Přednostní
hlasy

Pořadí

15

17,04

-

2

1

Občanská demokratická strana

4

Česká strana sociálně demokratická

4

4,54

-

7–8

7

Starostové a nezávislí (STAN)

4

4,54

4

7–8

8

Komunistická strana Čech a
Moravy

14

15,90

8

3

10

ROZUMNÍ-stop migraci, diktát.EU

1

1,13

-

11 – 14

12

Strana svobodných občanů

2

2,29

-

9 – 10

13

Blok proti islam.- Obrana domova

2

2,29

2

9 – 10

14

Občanská demokratická aliance

1

1,13

-

11 – 14

14

Česká pirátská strana

12

13,63

-

4

20

TOP 09

1

1,13

1

11 – 14

21

ANO 2011

18

20,45

2

1
45

24

KDU - ČSL

5

5,68

2

6

29

Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD)

8

9,09

1

5

30

Strana Práv Občanů

1
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Drobné zprávy
Pomníky a kříže v cepských lesích.
Návštěvníci cepského revíru, ať už jde o houbaře, sběrače lesních plodů, nebo
lidí, kteří se vydali na procházku do krásné přírody, se na své cestě lesy
setkávají s řadou křížů, nebo pomníků. Většinou nevědí, proč zde to, či ono stojí
a co se na těchto místech událo. Zvláště monumentálně působí socha svatého
Adolfa, stojící na rozcestí lesních cest. Byla vy budována v roce 1912 na počest
osmdesátých narozenin tehdejšího pána Schwarzenbergského dominia, knížete
Adolfa Josefa. Adolf Josef byl synem knížete Jana Adolfa II. ze
Schwarzenberga a kněžny Eleonory z Liechtensteinu. Jan Adolf II. byl
zakladatelem moderního knížecího velkostatku, věnoval se především
zemědělství a lesnictví, za což získal mnoho uznání a přídomek „král jižních
Čech“. Kníže Adolf Josef byl pokračovatelem v tom, co jeho otec započal. Jeho
širokou oblibu u prostého venkovského lidu, který se ve svém postavení cítil
velmi spokojeně a vztahy mezi ním a vrchností nabývaly až patriarchálního
charakteru, dosvědčuje také socha sv. Adolfa postavená u příležitosti
osmdesátých narozenin Adolfa Josefa ze Schwarzenberga (1832 – 1914)
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Na vrcholu stoupání silnice vedoucí z Majdaleny do Cepu je možno vidět
vpravo na okraji lesa pomníček postavený na památku dvou místních občanů,
kteří zde dne 9. května 1945, tedy na samém prahu znovunabyté svobody, padli
při osvobozování naší vlasti. Byli to František Jirsa a František Kloc.

Pomník padlých Františka Jirsy a
Františka Kloce

Červený kříž

Kříže v lese nebyly stavěny na místech nějakých konkrétních událostí, ale
sloužily pro lepší orientaci na lesních cestách. To trvá dodnes, a lidé stále chodí
směrem k bílému, nebo jinak barevně odlišenému kříži.

Bílý kříž

Zelený kříž
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Modrý kříž

Černý kříž

Vánoční ryby
Letos už 21. prosince obdržel každý občan Cepu pěkného vánočního kapra.
Ryby dodalo opět Rybářství Třeboň podle podmínek uzavřené smlouvy s OÚ
Cep o pronájmu obecních rybníků. Jistě pěkná a pro „Cepáky“ příjemná tradice.

pan P. Březina st. vydává …

… a pan starosta kontroluje

Vánoční koncert v Cepu
V pátek 29. prosince 2017 od 17:00 hodin se v kostele „Svatého Jana Křtitele“
v Cepu konal vánoční koncert Rapšašského komorního orchestru. Na
programu byly nejen skladby známých barokních a klasicistních mistrů, jako
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jsou například František Xaver Brixi, nebo Adam Michna z Otradovic, ale také
staré krásné české vánoční koledy.
V podání Rapšašského komorního orchestru a jeho zpěváků přinesly
interpretované skladby všem přítomným nezapomenutelný zážitek. Nádherná
hudba vytvořila mimořádně krásné a emotivní sváteční prostředí a promlouvala
přímo k srdcím všech, kteří do kostela přišli. Těch bylo opravdu mnoho a malý
kostel zcela zaplnili.
Je třeba ještě podotknout, že všichni účinkující hráli a zpívali jen pro radost, a
skvělé zážitky všem přítomným zprostředkovali zcela nezištně. Patří jim srdečné
poděkování a mimořádné uznání.
Atmosféru dokreslují následující snímky:

Společenská kronika
V tomto roce oslavili:
Padesáté narozeniny:
Paní Gritzbachová Lenka
Paní Hofbauerová Milada
Pan Janovský Radislav
Paní Jiravová Marie

čp. 13
čp. 98
čp. 39
čp. 23

Šedesáté narozeniny:
Pan Hadač Pavel
Pan Komárek Václav
Pan Zeman Václav

čp. 29
čp. 72
čp. 81
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Šedesátépáté narozeniny:
Paní Březinová Marie
Pan Inderholz Stanislav
Pan Liška Ladislav
Paní Pajchlová Jana
Pan Turek Milan
Pan Vejvar Jiří

čp. 95
čp. 33
čp. 59
čp. 3
čp. 74
čp. 39

Sedmdesáté narozeniny:
Pan Hájek Jiří
Paní Van Overmaire Věra

čp. 1e
čp. 42

Sedmdesátépáté narozeniny:
Pan Laštovka Jan

čp. 49

Sedmdesátéšesté narozeniny:
Paní Leštinová Marie

čp. 75

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

čp. 78
čp. 97
čp. 75

Sedmdesátéosmé narozeniny:
Paní Jezvíková Marie

čp. 41

Sedmdesátédeváté narozeniny:
Paní Dvořáková Milena

čp. 17

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

čp. 65
čp. 30
čp. 71
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Osmdesátéprvní narozeniny:
Pan Macoun Jiří

čp. 43

Osmdesátédruhé narozeniny:
Pan Hadač František
Paní Paďourková Marie

čp. 30
čp. 38

Osmdesátépáté narozeniny:
Paní Hadačová Ludmila

čp. 79

Osmdesátédeváté narozeniny:
Paní Klímová Marie

čp. 91

Všem jubilantům přejeme mnoho spokojenosti, štěstí a především pevného
zdraví do dalších let života.

Nový občánek Cepu
V roce 2017 se naše obec stala bohatší o nově narozeného chlapečka. Jmenuje se

Štěpánek Charvát
který se dne 15. září 2017 narodil ve znamení panny šťastným rodičům
slečně Petře Klímové a panu Miroslavu Charvátovi z čp. 56.

Malému Štěpánkovi přejeme dlouhá, šťastná a spokojená léta prožitá v naší
obci, a celé rodině trvalé štěstí, zdraví a mnoho radosti z dětí.
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Sňatky
V tomto roce byli v naší obci jediným párem, který stanul na samém začátku své
společné cesty životem, snoubenci
slečna

Petra Fusková ze Starého Města
a

pan

Ondřej Vantuch z Cepu

Svůj první krok do manželství učinili oba 10. června 2017 ve 12:00 hodin
v krásném interiéru zámku v Buchlovicích na Moravě.
Oběma novomanželům všichni přejeme dlouhý a spokojený život, naplněný
vzájemným porozuměním, láskou a štěstím!

Ještě snoubenci, těsně před významným okamžikem života
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Je podepsáno…

…a všichni se radují

Počasí v roce 2017
Leden.
Nový rok nás přivítal jasnou oblohou a teplotami pod bodem mrazu po celý
den. V noci na přelomu let 2016/2017 bylo až – 13°C. Celá první dekáda
přinesla ono pravé zimní počasí. Denní teploty se držely většinou mezi – 7°C a
výjimečně až + 4°C, noční byly vesměs pod bodem mrazu. Nejchladněji bylo 7.
ledna, kdy v noci bylo – 17°C, ve dne – 14°C. Sníh padal poměrně poskrovnu,
ale v noci na neděli 8. ledna začalo sněžit a sněžilo s občasnými přestávkami po
celý den. V Cepu napadlo 12 až 15cm sněhu, a denní teplota dosáhla – 5°C. Ale
nebylo tak všude. Rokytská slať na Šumavě hlásila dokonce – 34,5°C a na
některých horách napadlo 60 až 70 cm sněhu. V Cepu za celou dekádu „jen“ cca
22 cm. Mrazivé počasí a zatažená, až polojasná obloha s ojedinělým slabým
sněžením, trvaly až do konce první dekády měsíce ledna.

Cep 7. ledna
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Druhá dekáda začala chladně. Už v úterý 10. 1. odpoledne teplota nezadržitelně
klesala, až v noci na středu 11. 1. dosáhla hodnoty – 17°C. Následovalo mírné
oteplení. Ve čtvrtek 12. 1. se teploměr vyšplhal až na + 2°C. V noci napadly 2 až
3 cm sněhu. V pátek 13. 1. v Cepu tálo, denní teplota se lehce přehoupla přes
0°C. Jinde v ČR ale napadlo sněhu až 50 cm a to způsobilo spolu s náledím řadu
kalamitních situací v dopravě. V Cepu sice také sněžilo, ale spadly jen 3 až 4
cm, žádná kalamita naštěstí náš region nepotkala. Do konce druhé dekády pak
panovalo počasí dosti stabilní. Bylo vesměs oblačno až polojasno, zřídka
zataženo nízkou oblačností, beze srážek, noční teploty mezi – 4°C a – 12°C, (v
noci na pátek 20. 1. až – 17°C) denní pak mezi – 7°C a 0°C. Cep, bohudík,
kalamity, které trápily většinu území ČR, minuly.
Poslední lednová dekáda byla mrazivá. 21. 1. byla v Cepu naměřena nejnižší
noční teplota, – 18°C, nejvyšší denní pak – 6°C. A stejná situace byla ve dnech
následujících, tedy 22., 23., 24. a 25. ledna. Přidala se ještě obloha zatažená
nízkou oblačností a ve středu 25. 1. namrzající mrholení. Čtvrtek 26. ledna začal
zataženou oblohou, ale odpoledne už bylo skoro jasno a teplota okolo 0°C.
V noci na pátek ale opět silně mrzlo (bylo až – 11°C). Až do konce měsíce bylo
v Cepu počasí bez větších změn, jen se nevýrazně oteplovalo. Poslední dva dny
měsíce ledna ale byly katastrofou na silnicích. Přišlo mrznoucí mrholení a s ním
ledovka. Staly se stovky nehod. V každém stoupání bránily provozu nepojízdné
kamiony.
Podle statistik byl letošní leden nejchladnějším prvním měsícem roku za
posledních 200 let.
Únor
Také tento měsíc začal ledovkou, nočními teplotami – 6°C až – 8°C a denními
mezi – 2°C a 0°C. Vznikala ledovka z mrznoucího mrholení, ale postupně se
oteplovalo. V pátek 3. 2. byly odpoledne už + 4°C a v noci pátku na sobotu 4. 2.
silně pršelo. Sníh valem odtával, odpoledne svítilo slunce a teplota byla opět na
+ 4°C. Také následující neděle byla podobná. Od pondělí 6. 2. se začalo mírně
ochlazovat, ale jen v pondělí pršelo. Srážky ale už nenamrzaly. Od úterý 7. 2. do
neděle 12. 2. byly opět noční teploty mezi – 2°C a – 5°C, odpolední mezi – 2°C
a 0°C. Srážky se neobjevily, vál jen slabý jihozápadní vítr, v sobotu a v neděli
byla ale inverze, zataženo nízkou oblačností a rána mlhavá. Pondělí 13. 2. nás
přivítalo jasnou oblohou a odpolední teplotou + 2°C. V noci ale byla teplota
stále pod bodem mrazu (- 4°C). Podobně tomu bylo také v dalších dvou dnech.
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Ve čtvrtek 16. 2. bylo zataženo nízkou oblačností a padal déšť se sněhem, což
mělo za následek celodenní slušnou klouzačku. Odpolední teplota se
„vyšplhala“ až na 1°C, pátek a sobota (17. a 18. 2.) byly už beze srážek, ale také
bez sluníčka. Odpoledne naměřil teploměr +4°C, v noci – 2°C. V neděli 19. 2. se
vyjasnilo, noční teplota byla okolo 0°C, denní + 6°C. Následovalo oblačné, ale
ještě trochu teplejší pondělí 20. 2. V noci na úterý 21. 2. přišel vydatný déšť a
pršelo ještě celé úterní dopoledne. Denní teplota dosáhla +11°C. Také
následující středa byla teplá, ale zatažená a foukal silný, nepříjemně studený
vítr. Podobně tomu bylo také ve čtvrtek 23. a pátek 24. února. Ve čtvrtek 23. 2.
byla rychlost větru v nárazech až 115 km/hod.3 V sobotu 25. února se vítr utišil a
vysvitlo slunce. V noci byly v Cepu naměřeny – 2°C, odpoledne + 5°C.
Podobná, ale oblačná byla následující neděle, kdy noční teplota byla rovněž –
2°C, denní pak dosáhla až + 8°C. V noci na pondělí 27. 2. byl mráz až – 6°C,
pondělní ráno ale bylo slunečné a celý den teplý, odpoledne dosáhla teplota až
+ 11°C. nefoukalo a nepršelo. Poslední den měsíce, 28. únor začal polojasně, ale
postupně se zatáhlo, odpoledne mrholilo a večer začalo pršet. Do rána spadly 4
mm vody. Noční teplota + 2°C, denní + 10°C.
Měsíc byl teplotně i srážkově průměrný. Celkem spadlo 22 mm vody
(dlouhodobý průměr je 20 mm).
Březen
Měsíc začal polojasnou oblohou, která se postupně zatáhla, a v noci 1. 3. přišel
slabý déšť, který přinesl 1 mm vody. Noční teplota poklesla až na + 3°C, denní
vystoupila jen na + 8°C. Až do 5. 3. bylo počasí beze srážek, noční teploty 0°C až
– 2°C, odpolední až + 11°C, v sobotu 4. 3. dokonce + 14°C.4 Neděle 5. 3. byla
ráno skoro jasná, přes den se ale zatáhlo a večer slabě pršelo, srážky byly
prakticky neměřitelné. V noci na neděli bylo až + 8°C, ráno už jen + 2°C. Další
noc přinesla teplotu jen +3°C, v pondělí 6. 3. po oblačném ránu se opět zatáhlo
a již dopoledne začalo slabě pršet. Odpoledne bylo jen + 6°C. Počasí jako na
houpačce (střídalo se slunce, zataženo, déšť, vítr) trvalo i v dalších dnech.
Srážky byly minimální, od 5. do 7. 3. spadly pouze 2 mm vody. V noci na úterý 7.
3. klesla rtuť teploměru až na 0°C, v další noci až na – 2°C. Odpolední teploty
3

V této době „úřadovala“ v ČR vichřice „Thomas“ a tisíce domácností byly bez elektřiny. Společnost ČEZ vyhlásila kalamitní
stav v 18 okresech České republiky.
4
Ve čtvrtek 2. března vál silný vítr, který dosáhl na některých místech ČR rychlosti až 113km/hod.
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byly v rozmezí + 6°C až + 9°C. Proměnlivé počasí s občasnými srážkami trvalo až
do čtvrtka 9. 3. Do čtvrtečního rána spadlo celkem 5 mm vody. V pátek 10. 3. se
začalo ochlazovat, vál silný vítr, večer a v noci pršelo a do sobotního rána
spadlo 10 mm srážek. Noční teploty se pohybovaly stále okolo 0°C, denní
maxima dosahovala jen + 8°C. Víkend, který následoval, byl chladný, noční
teploty se pohybovaly vesměs pod 0°C, v noci z neděle na pondělí 13. 3. byly
dokonce – 4 °C. Denní teploty dosahovaly maximálně 6°C až + 8°C. Srážky
nebyly žádné. Podobným počasím začal i další týden. Přišlo ale oteplení, noc na
středu 15. 3. už byla „nad nulou“ (+ 2°C) a ve středu odpoledne jsme se dočkali
polojasné oblohy s denní teplotou + 10°C. Podobné, ale ještě o nějaký stupeň
teplejší počasí trvalo až do pátku 17. 3. Páteční denní teplota dosáhla v ČR až +
18°C, v Cepu ale jen + 12°C. Odpoledne se zatáhlo a začal vát silný vítr, který
v nárazech dosahoval rychlosti až 70 km/hod. V noci na sobotu 18. 3. začalo
pršet, a deštivý byl také celý následující den. Pršelo i v neděli 19. 3., ale srážky
už postupně slábly. Přechod studené fronty přinesl výrazné ochlazení. V noci
bylo sice poměrně teplo, (v sobotu +3°C až +5°C), ale odpolední teploty nebyly
o mnoho vyšší a dosahovaly jen +5°C až +7°C. Do pondělního rána napršelo
celkem 25 mm vody. Pondělní nebe bylo zpočátku oblačné až zatažené, už beze
srážek, odpoledne polojasné a teplota dosáhla + 11°C. Také v noci byly teploty
nad nulou. Úterý – první jarní den – byl jako vymalovaný. Bylo teplo a slunce
hřálo. Odpoledne ukázal teploměr + 12°C. V noci na středu 22. 3. ale začalo
mírně pršet a drobně pršelo pak prakticky celý den. Do čtvrtečního rána spadly
4 mm srážek. Vlhký byl i následující den, ale od pátku 24. 3. se počasí začalo
zlepšovat. Noční teploty sice klesaly až na – 4°C, ale všechny dny až do středy
29. 3. byly skorojasné až jasné beze srážek, s odpoledními teplotami od + 11°C
do +16°C. Až čtvrtek 30. 3. byl zrána zatažený, ale během dne se vyčasilo na
polojasno až skoro jasno. Teploty v noci byly až + 8°C, ve dne dokonce +21°C.
Podobně poslední den měsíce, pátek 31. března byl slunný a teplý. Toto jarní
počasí vylákalo lidi na zahrádky a také se začalo s jarními opravami a úpravami.
V Cepu v březnu spadlo celkem 44 mm srážek. Dlouhodobý průměr pro tento
měsíc je hodnota 30 mm. Nejvíce, 73 mm napršelo v roce 1941, nejméně, 5
mm v roce 2003. Letošní březen byl tedy srážkově i teplotně mírně
nadprůměrný.
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Duben
Sobota 1. dubna byla krásným, téměř letním dnem. Od rána jasná obloha, vál jen
slabý, příjemný vánek a teplota odpoledne atakovala 20°C. Podobně tomu bylo i
v následující neděli 2. 4., jen večer se objevily první mraky na obloze. Noci byly
teplé, teplota od + 6°C až po + 10°C. Tento den bylo také překonáno několik
teplotních rekordů. V Cepu bylo + 21°C, ale nejvyšší teplota v ČR dosáhla
25°C. Také pondělí 3. 4. bylo zpočátku slunečné. Večer se ale zatáhlo a celou
noc vydatně pršelo. Do úterního rána spadlo celkem 20 mm srážek. Zpočátku
zatažené úterý 4. 4. odpoledne ukázalo oblačnou až polojasnou oblohu, slunce a
teplotu +18°C. Středa byla podobná, ráno zatažená, v noci z úterý spadly 2 mm
vody. Až večer se na pár minut objevilo slunce. Čtvrtek 6. 4. byl opět ráno
zatažený, vlhký, mrholilo až do poledne. Stejně tomu bylo i v pátek 7. 4., kdy
celý den s různou intenzitou pršelo. Do sobotního rána (8. 4.) napadlo 8 mm
vody.5 Teploty v těchto dnech v noci padaly až na +2°C, respektive +4°C, denní
nepřekonaly +10°C. Noc ze soboty na neděli 9. 4. byla chladná, teplota poklesla
až na +1°C. Do rána zmizela oblačnost a přišel krásný, téměř jasný den,
s odpolední teplotou +18°C. Zahrádkáři byli ve svém živlu a někde se dokonce
sekala tráva. Také pondělí 10. 4. začalo jasnou oblohou a ranní teplotou 0°C, ale
odpoledne už bylo v Cepu +20°C. V pozdním odpoledni se zatáhla obloha a
v 18:30 krátce sprchlo a zabouřilo. Spadly 2 mm vody. Následující úterý 11. 4.
bylo chladné a oblačné. Ranní teplota ukazovala +4°C, ale přes den dosáhla jen
+8°C. Vál mírný, ale chladný až nepříjemný vítr. Následující středa 12. 4. začala
teplotami okolo 0°C, byla oblačná, beze srážek a odpoledne vystoupila teplota
na +12°C. Noc na čtvrtek 13. 4. byla zatažená, s teplotou +3°C a velmi slabým
deštěm. Ten pokračoval i ve čtvrtek dopoledne a ustal až okolo 11:00 hodin.
Napršely celkem 2 mm vody. Zbytek dne byl oblačný s teplotami do +10°C, ale
beze srážek. Také pátek 14. 4. byl oblačný, nepršelo a teplota odpoledne dosáhla
+11°C. Tímto dnem začal také velikonoční víkend, který je nejdelším
víkendem v roce. Bohužel, počasí se moc nevyznamenalo. Až do pondělí 17. 4.
bylo oblačno, občasné přeháňky, jen sporadicky se usmálo sluníčko. A hlavně
bylo chladno. V noci bylo v Cepu mezi +2°C a +4°C. Ve dne dosahovala teplota
+7°C až +10°C. Za celý velikonoční víkend, tj. do rána v úterý 18. 4., spadlo
dalších 12 mm vody. A ochlazovalo se dál. V noci na úterý jsme v Cepu
naměřili +1°C, v úterním odpoledni pak +4°C. Den byl opět deštivý a přišly i
přeháňky se smíšenými srážkami. V noci na středu 19. 4. jsme měli na
5

Vzhledem k tomu, že dlouhodobý průměr srážek pro měsíc duben je 27 mm, bylo ho letos dosaženo už za
prvních 8 dnů tohoto měsíce.
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teploměru – 3°C, odpoledne +1°C a celkem spadly jen 3 mm vody, zatímco
jinde padal hustě sníh.6 Ve čtvrtek 20. 4. byly v Cepu v noci opět – 3°C a
odpoledne +3°C. V pátek a sobotu (21. a 22. 4.) se začalo pomalu oteplovat.
Páteční ráno bylo skoro jasné, teplota +3°C, odpoledne se zatáhlo a teploměr
ukázal +8°C. Sobota byla podobná a do nedělního rána spadlo 4 mm srážek.
Neděle byla chladná, beze srážek odpolední teplota +8°C, v noci ale – 2°C,
pondělí jasné až polojasné, odpoledne už +14°C. V úterý byla noční teplota
nejníže na 0°C, odpolední dosáhla +16°C a přes den přišly slabé dešťové
přeháňky, které večer přešly v trvalý déšť. Do rána ve středu 26. 4. napršelo
5mm srážek. A pršelo dál. V noci na čtvrtek 27. 4. i chumelilo a teplota dosáhla
jen 0°C. Sníh pomalu odtával. Za 24 hodin spadlo celkem 10mm vody. Deštivý
a chladný byl i pátek 28. 4., v noci teplota – 1°C, ve dne nejvýše + 2°C. V noci
na pátek napadly cca 4 cm sněhu. Od čtvrtečního do pátečního rána spadlo
neuvěřitelných 23mm vody. 7
V noci na sobotu 29. 4. ještě padal sníh, ale ihned roztával. Od pátečního
dopoledne spadlo dalších 8 mm vody. Sobota pak byla zpočátku polojasná,
během dne se zatáhlo, ale žádné srážky nebyly. Následující noci klesla teplota
na – 2°C a nedělní ráno 30. 4. přineslo téměř jasnou oblohu a slunce. Do večera
bylo počasí pěkné a noc opět chladná (– 1°C), beze srážek. Tak se Cep rozloučil
s dubnem, který se v mnoha směrech vymykal z obvyklého charakteru tohoto
jarního měsíce.

Cep 28. 4. v 8:00 hodin

6

Na severu Moravy byla místy sněhová pokrývka až 100 cm silná a teploty hluboko pod bodem mrazu.
Z důvodu trvalých srážek byly vyhlášeny první a druhé stupně povodňové aktivity na celé řadě toků
v Jihočeském a hlavně Moravskoslezském kraji.
7
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Duben 2017 byl především bohatý na srážky. Celkem spadlo v Cepu 99
mm. Jak už jsme konstatovali výše, dlouhodobý průměr pro tento měsíc je
27 mm. Ten byl tedy překročen 3,66 krát. Dosavadní rekord byl naměřen
v roce 1942 a činí 84 mm. Letos jsme ho tedy překročili o celých 15 mm!!!
Teplotně byl tento měsíc nejchladnější za několik desetiletí. Dlouhodobého
průměru 9,5°C nebylo zdaleka dosaženo.
Květen
První májový den byl slunečný, ale protože vál čerstvý studený vítr také
nepříjemně chladný. Noc na úterý 2. 5. byla polojasná s teplotou minimálně
+2°C. Úterý bylo slunečné, odpolední teplota dosáhla +12°C, vál jen slabý
větřík. Konečně mohli zahrádkáři začít pracovat na svých zahradách. Pěkné a
teplé počasí (v noci +2°C, ve dne +18°C) bylo i ve středu 3. 5. Polojasná obloha
se zatáhla až večer. Také čtvrtek byl velmi podobný, jen denní teplota dosáhla
pouze +15°C, a odpoledne v 15:30 hod. slabě sprchlo. Silně zapršelo v noci na
pátek 5. 5. Do rána spadlo 6 mm vody. Následující noc byla teplejší (+4°C), a
sobotní ráno 6. 5. zatažené a mlhavé. Přes den se vyjasnilo až na polojasno,
respektive oblačno a teplota vystoupila až na +19°C. Také další noc byla
relativně teplá a denní teplota v neděli 7. 5. dosáhla +15°C. Vládla proměnlivá
oblačnost a ojedinělé slabé přeháňky. Srážky byly i v noci a do rána v pondělí 8.
května spadly 4 mm. Pondělí bylo zpočátku oblačné až polojasné, denní teplota
ještě +12°C, navečer opět přišly přeháňky a chladná noc, kdy teploměr ukázal
+2°C. V horských údolích bylo ale naměřeno až – 9°C. V úterý ráno ukazoval
měrný válec 3 mm vody. Teplota velmi pomalu stoupala a zastavila se jen na
+6°C. V noci na 10. 5. měl Cep na teploměru – 2°C, ráno bylo jasné, slunce
rychle ohřívalo zmrzlou zem a odpoledne bylo již +12°C. Zima definitivně
odešla dnem 11. 5. (čtvrtek), kdy bylo v noci již +7°C a ve dne +14°C.
Následující pátek 12. 5. byl ještě o trochu teplejší, odpoledne ale skoro zatažený
a přes noc pak spadly 2mm srážek. Sobota začala sluncem, ale obloha se rychle
měnila od skoro jasné až po zataženou „olověným“ mračnem. Několikrát
zabouřilo, ale ani neukáplo. Odpolední teplota byla již okolo +18°C. Lehce
zapršelo (1mm) až v noci na neděli 14. 5. Dny od pondělí 15. 5. do pátku 19. 5.
byly všechny podobné, beze srážek, s jasnou, nebo polojasnou oblohou, nočními
teplotami mezi 8°C a 10°C, odpoledními pak mezi 19°C a 24°C. V pátek večer
se ale začala od severozápadu rozšiřovat studená fronta s oblačností a srážkami.
V Cepu se nic nedělo, nespadla ani kapka, pouze vál čerstvý vítr. 8 Sobota,
8

V ČR byly nepřízní počasí nejvíce postiženy některé okresy Karlovarského a Plzeňského kraje.
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neděle a pondělí (20. – 22. 5.) byly dny v Cepu skoro jasné až oblačné, teploty
v noci neklesly pod +6°C, denní nepřekročily +19°C. Srážky se vyskytly jen
v noci ze soboty na neděli, ale byly velmi slabé, prakticky neměřitelné. Podobný
byl i následující týden až do neděle 28. 5. Denní teploty dosahovaly až +26°C,
noční byly od +6°C do +13°C. Obloha jasná až oblačná a srážky prakticky
žádné. Od pondělí 29. 5. začaly tropy. Denní teploty dosáhly +30°C, v noci bylo
až +17°C. Slabé srážky přišly až pozdě večer v úterý 30. 5. Spadly dohromady
jen 2 mm. Ve středu 31. 5. se mírně ochladilo na příjemných 23°C až 26°C.
Květen byl s úhrnem srážek 18 mm měsícem srážkově silně podprůměrným
(dlouhodobý průměr pro tento měsíc je 58 mm). Méně srážek bylo jen
v květnu roku 2000, kdy spadlo pouze 12 mm, nejvíce pršelo v roce 2014,
spadlo celkem 146 mm. Teplotně byl květen lehce nadprůměrný, ale značně
rozkolísaný. Nejchladněji bylo 9. 5. (1°C - 8°C), nejtepleji 30. 5. (17°C 30°C).
Červen
Od 1. června pokračovalo teplé a slunečné počasí až do neděle 4. 6. Tyto dny
byly opět beze srážek s teplotami odpoledne od 22°C do 28°C, v noci od 12°C
do 17°C. V pondělí 5. 6. se odpoledne zatáhlo a v noci přišla bouřka a konečně
dlouho očekávaný déšť. Napadlo celkem 8 mm vody a příroda pookřála. Ranní
opar v úterý 6. 6. se brzy rozplynul a odpoledne opět bylo 25°C. Asi v 17:00 ale
přišla bouřka se silným větrem a prudkým deštěm. Lehce zapršelo ještě ve
středu 7. 6. okolo 14:00 hodiny. Dohromady spadlo (musíme říci „zaplať Bůh“)
dalších 17 mm vody. Pršelo také v noci na pátek 9. 6. Napršely 4 mm srážek.
Následující víkend (10. a 11. 6.) byl opět slunečný a teplý (odpoledne bylo až
27°C), beze srážek. Týden od pondělí 12. 6. do neděle 18. 6. byl mírně
chladnější, ale teploty v noci neklesly pod 10°C a odpolední se pohybovaly mezi
20°C a 25°C. Oblačnost byla proměnlivá, ale opravdu zamračené nebe jsme
viděli až večer v neděli. V Cepu třikrát krátce zapršelo, naposled v noci ze
čtvrtku na pátek, a celkově spadlo 10 mm vody. Není to mnoho, ale zahrádkáři
řekli vesměs „zaplať Bůh alespoň za to málo“. Týden od pondělí 19. 6. do
neděle 25. 6. byl horký, nejteplejším dnem byla středa 21. 6., kdy padl teplotní
rekord pro tento den a odpoledne bylo v ČR naměřeno přes 37°C. Také v Cepu
rtuť teploměru překročila tropickou hranici a dosáhla až na 33°C. Dále trvalo
sucho, ve středu večer trochu zahřímalo, zavál čerstvý vítr, ale srážky byly jen
náznakové. Po horkém a slunném počasí ve čtvrtek 22. 6. přes den, se večer
zatáhlo a v noci mezi páteční 2. a 3. hodinou přišla silná bouřka, doprovázená
silným větrem a prudkým deštěm, který ale netrval dlouho. Do páteční 8. hodiny
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spadlo pouze 5 mm vody.9 Pátek 23. 6. až neděle 25. 6. byly opět dny teplé
s proměnlivou oblačností od skoro jasné až po zataženou oblohu, a beze srážek.
Noční teplota klesala na 12°C až 18°C, denní dosahovala 26°C až 30°C. Od
pondělí 26. 6. pokračovalo opět horké počasí, podobně jako v týdnu minulém,
ale jenom do úterý 27. 6. V tento den se odpoledne zatáhlo a přišel déšť, při
kterém spadlo 5 mm vody. Teplé a polojasné bylo ještě středeční dopoledne a
částečně odpoledne, kdy dosáhla teplota vzduchu 28°C. Okolo 17:00 hodin se
rychle zatáhlo a přišla bouřka s velmi silným větrem a prudkými srážkami.
Přibližně do 19:00 hodin jsme naměřili 27 mm srážek. Šlo o důsledek přechodu
studené fronty, která změnila ráz počasí. Ve čtvrtek 29. 6. už bylo většinou
zataženo s občasnými přeháňkami a odpolední teplota dosáhla jen 20°C. Mírně
pršelo i v noci na pátek 30. 6. Dohromady spadlo dalších 5 mm srážek.
Za celý měsíc napršelo 81 mm vody. Dlouhodobý průměr srážek v měsíci
červnu je 64 mm. Minimální srážky byly v roce 2014, jen 20 mm, nejvíce
pršelo v roce 2013 a srážek bylo 143 mm. Letošní červen byl tedy srážkově
nadprůměrný, bohužel, pršelo jen zřídka a z toho dvakrát šlo o příval.
Teplotně byl tento měsíc výrazně nadprůměrný, průměrná teplota dosáhla
18,25°C, když dlouhodobý průměr je 17,4°C. Dva dny byly tropické
(teplota překročila 30°C). Nejteplejší červen byl v roce 2003 s průměrem
20,2°C a nejchladnější v roce 2001, kdy byl průměr jen 14,9°C.
Červenec
Začátek měsíce byl oblačný až zatažený s občasnými, velmi slabými
přeprškami. Noční teploty ve dnech 1. a 2. 7. (sobota a neděle) dosahovaly 8°C
až 12°C, denní 18°C až 20°C. Co se srážek týče, spadly za tyto dva dny
dohromady pouhé 2 mm vody. Také pondělí a úterý (3. a 4. 7.) byly teplotně
podobné, beze srážek a s proměnlivou oblačností od polojasno až po zataženo.
Ve středu 5. 7. večer se zatáhlo, lehce zabouřilo a spadlo 5 mm vody. Další den
už byl opět beze srážek, v noci 14°C, ve dne 27°C a vesměs polojasná obloha,
večer skoro zatažená. Krátce sprchlo až v pátek 7. 7. dopoledne, kdy spadl
pouhý 1 mm vody a to i přesto, že bylo vydáno varování před bouřkami,
přívalovým deštěm a kroupami. Někdy to vypadá, že žijeme někde úplně jinde,
než si myslíme. Od soboty 8. 7. až do středy 12. 7. bylo teplé počasí (noc 12°C –
16°C, odpoledne 23°C – 28°C), s velmi proměnlivou oblačností a sporadickými,
spíše slabými srážkami. Za celou tuto dobu spadlo dohromady jen 8 mm vody.
Občasný severovýchodní mírný až čerstvý vítr byl spíše příjemný. Ochladilo se
až od čtvrtka 13. 7. Noční teploty mezi 6°C a 8°C, denní mezi 18°C a 22°C
9

V Cepu 2x uhodilo do transformátoru u sběrného dvora. Do 8:30 nešel v části obce proud a netekla voda.
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trvaly až do pondělí 17. 7. V noci z pátku 14. 7. na sobotu 15. 7. slabě zapršelo a
spadl všeho všudy 1 mm vody. Od pondělí 17. 7. do středy 19. 7. (pršelo jen ve
středu odpoledne) spadly 4 mm vody. Noční i denní teploty pomalu stoupaly.
V noci za středy na čtvrtek 20. 7. jsme naměřili 16°C, ve čtvrtek odpoledne už
31°C a asi ve 21:00 hodin se přihnala bouřka a silný déšť, který přinesl vyprahlé
přírodě 30 mm tolik očekávané vláhy.
V pátek 21. 7. opět teploty atakovaly 30°C a nebe bylo polojasné až skoro jasné.
Od soboty 22. 7. se začalo ochlazovat, v noci bylo do 16°C, odpoledne 26°C. V
neděli 23. 7. byly teploty podobné, jako v sobotu a dopoledne slabě zapršelo.
Spadly pouze 3 mm vody. Pršet začalo až v noci na pondělí 24. 7. a pršelo pak
bez přestávky celý den. Teploty poklesly na denních 19°C, v noci na 12°C. Do
úterního rána 25. 7. spadlo 38 mm (!!!) srážek. Ve středu 26. 7. bylo v noci jen
10°C, ve dne 17°C až 19°C. Obloha byla většinou zatažená. Vydatný déšť přišel
ve středu a do čtvrtečního rána spadlo 35 mm srážek. Od čtvrtka 27. 7. se začalo
pomalu oteplovat. Už v sobotu 29. 7. atakovala odpolední teplota 30°C a také
následující neděle 30. 7. byla od rána teplá a slunečná. Avšak odpoledne, krátce
po 15:00 hod. přišla prudká bouřka a vydatný déšť, chvílemi i s kroupami
velikými jako zrnka hrachu. Napršelo 11 mm a teplota vzduchu klesla na 24°C.
Poslední červencový den, pondělí 31. 7. byl slunečný, s denní teplotou 31°C a
beze srážek.
Letošní červenec byl teplotně nadprůměrný (6 tropických dnů) a s úhrnem
srážek 138 mm statisticky mimořádně nadprůměrný. Dosavadní
nepřekonaný rekord z roku 1940 je 141 mm.

Srpen
Začal supertropickým úterým 1. 8. Ve Staňkově u Domažlic bylo tento den
naměřeno 37,4°C, v Cepu „pouze“ 34°C.10 V noci na středu 2. 8. teplota
neklesla pod 20°C ale po 02:00 hod. přišel silný vítr, který lehce ochladil
vzduch. Zpočátku zatažená středa se odpoledne změnila na polojasnou, a teplota
dosáhla 28°C. Také čtvrtek 3. 8. byl horký a suchý.11 V pátek 4. 8. ráno teploměr
ukázal teplotu 18°C a ze zatažené oblohy padal drobný, „zahradnický“ déšť,
který příjemně ochladil vzduch. Do odpoledne spadlo 6 mm srážek. Sobota 5. 8.
byla beze srážek, teplota do 26°C, ale v neděli 6. 8. se ochladilo, teplota
nepřekročila 20°C a už brzy ráno přišly přeháňky a různě vydatné srážky, které
trvaly až do večera. Celkem spadlo 11 mm. Následující pondělí už bylo
10
11

Nejvyšší naměřená teplota pro tento den je z roku 2015 a má hodnotu 38°C.
V moravské Strážnici byla naměřena teplota 38,3°C.
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slunečné, polojasné až jasné, teplota odpoledne vystoupila až na 28°C, v noci na
úterý 8. 8. klesla až na 12°C. Úterý po rozplynutí ranní nízké oblačnosti bylo
rovněž polojasné až jasné s odpolední teplotou 25°C. V noci na středu 9. 8.
přišly slabé dešťové přeháňky. Ranní teplota ve středu 9. 8. byla na 14°C a
obloha skoro zatažená. Přes den se ale vyčasilo až na polojasno, teplota stoupla
na 24°C, ale v noci na čtvrtek 10. 8. v 02:00 hodin přišla bouřka a sprchlo.
Noční teplota byla mezi 12°C (při srážkách) a 14°C, odpoledne opět příjemných
22°C. Další den, pátek 11. 8. byl velmi podobný, v noci opět bouřka a déšť,
teplota ale jen 16°C. Odpoledne se oblačnost pomalu rozpouštěla. Od středy do
pátečního večera napršelo 35 mm. Cep snad byl pod ochranou vyšší moci,
protože nevlídné počasí je stále v mezích normálu, ale jinde, především na
severu a východě republiky je počasí kalamitní. Od soboty 12. 8. se začalo
pomalu oteplovat a vyjasňovat a srážky nebyly prakticky žádné až do čtvrtka 17.
8. Denní teploty postupně dosáhly 24°C až 27°C, noční od 13°C do 16°C.
V pátek 18. 8. se ochladilo a lehce zapršelo. V noci na sobotu 19. 8. přišla
bouřka se silným větrem, který lámal a vyvracel stromy a ničil střechy. Jen na
silnici z Cepu do Hrachovišť padly 3 stromy. Mimo „pocuchaných“ zahrad a
spousty větví na komunikacích v Cepu další škody nebyly. V sobotu 19. 8. Cepu
pršelo prakticky celý den až do cca 17:00 hodin a souhrnně spadlo 18 mm. Také
se ochladilo a odpoledne teploměr ukázal jen 20°C. Od neděle 20. 8.
následovaly dny beze srážek, s nočními teplotami mezi 6°C a 9°C a pomalu
stoupajícími teplotami denními, které se ke konci týdne opět dostaly až nad
30°C. Srážky přišly až v neděli 27. 8. odpoledne, kdy napršelo za cca 3 hodiny
21 mm vody. Noční teplota v předposledním srpnovém týdnu byla mezi 7°C a
16°C, odpolední od 22°C do 31°C. Následovalo pondělí 28. 8., které bylo zrána
mlhavé, ale přes den se vyjasnilo na polojasno až skoro jasno. Bylo teplo a hub
nosili lidé z lesů plné koše. Teplé počasí pokračovalo až do konce měsíce, ale
za horkého dne (29°C) 31. 8. se odpoledne okolo 17:00 hod. zatáhlo a ochladilo.
Pozdě večer začalo pršet a následovala deštivá noc s teplotami mezi 17°C a
14°C. Do 24:00 hodin napršely 4mm. Tím se s námi osmý měsíc roku rozloučil.
V srpnu 2017 spadly v Cepu 93 mm srážek. Dlouhodobý průměr srážek
v tomto měsíci je 64 mm. Z toho vyplývá, že srážkově byl měsíc výrazně
nadprůměrný, ale srážky nebyly v čase rovnoměrně rozděleny a proto i
vsak byl slabší, což se projevilo na hladině spodní vody. Ještě více srážek,
155 mm bylo v srpnu 2010, a nejméně, 19 mm v roce 2003. Dlouhodobým
průměrem teplot pro srpen je hodnota 18,9°C. Letošní průměrná teplota
byla 19,15°C, což odpovídá spíše průměrnému červenci. Maximum, 22,7°C
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bylo naměřeno v srpnu roku 2015, minimum, 15,3°C v roce 1940. V srpnu
jsme měli také 3 tropické dny (1. 9., 5. 9. a 18. 9.).
Září
Přivítalo chladem a deštěm. V prvních třech dnech tohoto měsíce se noční
teploty pohybovaly mezi 4°C a 8°C, denní vystoupaly jen ke 12°C až 15°C.
Pršelo s různou intenzitou a přestávkami až do nedělního rána (3. 9.) a celkem
spadlo 27 mm vody. Na Šumavě už v noci z 3. na 4. září mrzlo.12 Nicméně od
pondělí 4. 9. se začalo mírně oteplovat. Slunečné počasí trvalo až do konce první
zářijové dekády. Denní teploty se pohybovaly mezi 19°C a 23°C, noční
dosahovaly 4°C až 9°C. Slabé srážky se zataženou oblohou dorazily až v neděli
10. 9. Druhá dekáda začala velmi proměnlivým počasím, střídalo se zataženo,
polojasno, skoro zataženo, srážky byly vesměs slabé a šlo jen o přeháňky. Do
středy 20. 9. tak napršelo dohromady pouze 9 mm vody. Rovněž vítr se měnil
od bezvětří až na čerstvý. Teploty v noci se pohybovaly od 6°C do 14°C, denní
byly mezi 12°C a 17°C. Třetí dekáda začala rovněž chladnými dny s občasným
velmi slabým deštěm. Za první dva dny spadly jen 2 mm vody. V sobotu 23. 9.
byla ráno hustá mlha, která se ale dopoledne rozpustila a objevilo se sluníčko.
Začalo se oteplovat a přišlo dlouho očekávané „babí léto“. Už od začátku září
hojně rostly všechny podzimní houby a invaze houbařů postihla i cepské polesí.
Bylo také dost drzých řidičů, kteří parkovali v hloubi lesa. A nejvíce jich bylo
z Prahy a středních Čech. Celá třetí dekáda byla prakticky beze srážek, zprvu
dost chladná, ale v jejím závěru se lehce oteplilo a přišlo několik pěkných dní,
kdy bylo polojasno až jasno a odpolední teplota, která jinde atakovala 20°C, se
v Cepu nepřehoupla přes 17°C. Takovéto „úlovky“ byly letos obvyklé:

12

Na Kvildě naměřili – 3°C, na Chalupské slati dokonce – 4°C.
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Měsíc září byl srážkově mírně podprůměrný. Dlouhodobý průměr pro
tento měsíc je 44 mm, v Cepu letos spadlo pouze 38 mm. Nejvíce, 107 mm
napršelo v září roku 1940, nejméně, 11 mm pak v roce 2009. Rovněž
teplotně bylo letošní září mírně podprůměrné. Letošní průměrná zářijová
teplota dosáhla jen 13,8°C. Dlouhodobý průměr pro září má hodnotu
14,5°C. V roce 1942 bylo nejtepleji, průměrná teplota dosáhla 17,4°C,
naopak nejchladnější září bylo v roce 1996, kdy bylo naměřeno jen 10,8°C.
Říjen
nás přivítal dvěma skoro jasnými dny s odpolední teplotou 17°C a slunečním
svitem. S nimi ale skončilo také krátké „babí léto“ a následující úterý 3. 10.
přineslo výrazné ochlazení (odpoledne pouze13°C), zataženou oblohu a trvalý
drobný déšť. Do středečního rána 4. 10. spadlo celkem 10 mm srážek. Ale
dopoledne se opět objevilo slunce a teplota dosáhla 15°C. Také následující
čtvrtek byl od rána slunečný a teploměr odpoledne ukázal 18°C. Vál ale silný
vítr a například pod duby a kaštany nebylo radno postávat, protože padající
žaludy a kaštany dokázaly nepříjemně uhodit. Ale proti jiným místům v ČR to
byla selanka.13 Také pátek 6. 10. byl větrný a chladný, s odpolední teplotou
Cepu 11°C. Slunce občas vyhlédlo ze zatažené oblohy. Den byl prakticky beze
srážek, až v noci na sobotu spadly 2 mm srážek. Sobota byla rovněž chladná,
s občasnými velmi slabými a krátkými přeprškami. Nejnižší denní teplotu, 6°C,
jsme naměřili ráno v 7:00 hodin, nejvyšší, 12°C, ve 14:00 hodin. Vál západní
vítr o rychlosti 19 km/hod. Neděle byla bez silného větru, teplota ve dne dosáhla
12°C a pršet začalo až večer a to dosti vydatně, takže do pondělí 9. 10. napršelo
12 mm vody. V pondělí byly ráno na teploměru 3°C, odpoledne 11°C. Obloha
byla polojasná až do večera. Úterý a středa byly dny ještě poměrně chladné a
oblačné v podstatě beze srážek, ale od čtvrtka 12. 10. se začalo lehce oteplovat a
sluneční svit byl velmi příjemný. Denní teploty se zase pomaličku přehouply
přes 15°C a o víkendu už atakovaly 20°C. Také noční teploty byly poměrně
vysoké (11°C až 14°C). Podle meteorologů jsme se dočkali tzv. „druhého
babího léta“.14 Krásné, slunné počasí pokračovalo i v dalších dnech. V pondělí a
úterý (16. a 17. 10.) byly noční teploty 7°C až 9°C, denní mezi 20°C a 23°C.
Obloha skoro jasná, srážky žádné. Toto „druhé babí léto“ trvalo až do pátku 20.
října. Odpolední teploty sice už nedosahovaly hodnot přes 20°C, ale ranní mlhy
13
14

Na Sněžce byla naměřena rychlost větru v nárazech až 200 km/hod.
V neděli 15. 10. byla v Hliništi na Prachaticku naměřena rekordní odpolední teplota 24,2°C.
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se dopoledne rozpustily a slunce ještě svítilo. Odpolední teploty byly jen 15°C
až 17°C. Ochlazení a občasné slabé srážky přinesla až sobota 21. a neděle 22.
října. Celkem do pondělního rána napršelo 10 mm, denní teploty byly okolo
12°C. Počasí s přeháňkami trvalo ještě v pondělí 23. 10., a do úterý spadly ještě
3 mm vody. Od středy 25. 10. se mírně oteplilo a slunečné příjemné počasí
přetrvalo i ve čtvrtek 26. 10. Odpolední teploty dosáhly až 17°C, v noci ale
naměřil teploměr jen 6°C. Pak následovalo citelné ochlazení. Pátek 27. 10. byl
deštivý a chladný, za celý den spadlo 10 mm vody a odpolední teplota
nepřekročila 12°C. V sobotu 28. 10. začal foukat čerstvý a stále sílící západní
vítr, který večer dosáhl v nárazech rychlosti až 58km/hod. Nejvyšší denní
teplota byla jen 8°C (v 10:30 hod.) a dále klesala. V noci na neděli 29. 10. a
v neděli dopoledne pršelo a vál velmi silný vítr, který odnášel vše, co nebylo
dobře zajištěno. Celkem spadlo 25 mm vody, teplota v noci dosáhla 6°C, ve dne
9°C. Nejsilněji foukalo okolo 10:00 hodin, kdy vítr v Cepu dosáhl rychlosti
95km/hodinu (orkán „Herward“).15 V Cepu se jen ohýbaly stromy, ale jinde
v ČR docházelo k velkým škodám a dokonce i ke ztrátě tří životů. Rovněž
docházelo v důsledku silných srážek k rozvodnění řek a potoků. Asi 500 000
domácností v ČR bylo bez elektrického proudu. V Cepu došlo k výpadku
elektřiny v části obce již v neděli 29. 10., v celé obci pak v pondělí od 08:45 do
14:50 hod. Pondělí 30. 10. bylo chladné, přes den se teplota pohybovala mezi
2°C a 6°C, celý den byl, co se oblačnosti týká, velmi proměnlivý a plný
krátkých přeháněk. Dohromady spadly další 2 mm vody. Říjen se s námi
rozloučil celodenně zataženým úterým 31. 10., kdy teploty se pohybovaly mezi
2°C a 7°C a srážky byly prakticky neměřitelné.
Říjen tohoto roku byl bohatý na srážky. Oproti dlouhodobému průměru 37
mm spadlo letos v Cepu 74 mm vody. Na srážky nejchudší byl rok 1943,
kdy spadly pouhé 2 mm, nejvíce, 104 mm, napršelo v roce 1941. Podívejme
se na teploty. Dlouhodobý průměr říjnových teplot je 9,2°C. Nejteplejším
říjnem byl říjen roku 2001, kdy průměr teplot byl na hodnotě 12,2°C, a
nechladněji bylo v říjnu 2003, průměrně jen 6,3°C. Průměrná teplota
v letošním říjnu měla hodnotu 10,98°C. Celkově byl tento měsíc teplotně
nadprůměrný.
Listopad
začal ještě pěknými dny, zvláště čtvrtek 2. a pátek 3. listopadu byly dny beze
srážek, s oblohou polojasnou až skoro jasnou a přijatelnými teplotami mezi
15

Nejvyšší rychlost větru v nárazech, 180 km/hod. byla naměřena v Krkonoších.
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nočními 3°C a denními 13°C. Sobota byla méně slunečná, poměrně chladnější a
mlhavá. Noční teplota už atakovala 0°C a odpolední dosáhla maxima 7°C.
Následující neděle 5. 11. a pondělí 6. 11. přinesly sychravé počasí, se slabými a
jen občasnými srážkami. Vál ale čerstvý a nepříjemně studený jihozápadní vítr a
teplota se za celý den pohybovala mezi 3°C a 5°C. také následující dny se sobě
podobaly jako vejce vejci. Zataženo, slabé přepršky, teploty mezi 3°C a 6°C s
nepatrně klesající tendencí a chladný vítr o síle od 5 do 20 m/sec. Do pátku 10.
listopadu napršelo celkem 13 mm vody. Sobota 11. 11. nás přivítala jasnou
oblohou a teplotou 2°C. Během dne začal vát čerstvý a chladný vítr, odpoledne
začalo drobně pršet a pršelo i v noci. Spadlo celkem 6 mm vody. Svatý Martin
na bílém koni do Cepu ještě nedorazil, ale ve vyšších polohách se už sníh
objevil, ovšem ještě roztál. Neděle 12. 11. byla zatažená a deštivá, ranní teploty
okolo +1°C, odpoledne +3°C. Dosti silně pršelo také v noci na pondělí a ranní
teplota už atakovala 0°C. Také celé pondělí bylo mokré a odpolední teplota
vystoupila jen na 2°C. Spadly dohromady další 3 mm vody. Od úterý pomalu
stoupal tlak, a středeční ráno bylo už polojasné, s teplotou – 3°C. Během
dopoledne se oblačnost dále rozpouštěla a odpoledne bylo slunečno a „teplo“
+5°C. Čtvrtek, zpočátku mlhavý byl nakonec podobně slunečný s tím, že ranní
teplota byla jen blízko 0°C a odpolední +6°C. Následující pátek 17. 11. byl už
od rána zatažený, večer se dostavily dešťové přeháňky. Pršelo i v sobotu a v
neděli a do konce víkendu spadlo souhrnně 6 mm vody. Teploty v těchto dnech
se pohybovaly v rozmezí 0°C až +6°C. Deštivé dny pokračovaly i v začátku třetí
dekády. V pondělí 20. 11. napršely 3 mm, v úterý 21. 11. pak dokonce 8 mm.
Noční teploty dosáhly +3°C až +4°C, denní v pondělí +5°C, v úterý +7°C.
Oblačnost byla značně proměnlivá od „zataženo“ až po „polojasno“. Ve středu
22. 11. se vyjasnilo, noční teploty mezi 0°C a +2°C se přes den změnily na 8°C
až 10°C. Čtvrtek byl ráno mrazivý, teploměr ukázal jen – 2°C. Obloha byla bez
mráčku, ale protože vál čerstvý a velmi chladný vítr, teplota odpoledne dosáhla
jen 6°C. Pátek byl velice podobný, ale už večer se začalo zatahovat. Sobota 25.
listopadu opět zatažená a mokře „uslintaná“, s velmi studeným větrem, takže
ranní +1°C se odpoledne změnil jen na +4°C. Podle předpovědi měla teplota
dosahovat 12°C, někde dokonce 15°C. Realita byla zcela jiná. Chladné dny
pokračovaly až do konce měsíce. Neděle 26. 11. 0°C až +3°C, oblačno, beze
srážek, úterý 27. 11. a následující středa byly velmi podobné, ve středu večer ale
začalo pršet a přes noc napadl v Cepu první sněhový poprašek. Smíšené srážky
pokračovaly ještě celé čtvrteční dopoledne, sněhový poprašek ale rychle tál.
Teploty se prakticky v posledních dnech měsíce nelišily. Ráno 0°C, přes den
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nejvýše +2°C, ve čtvrtek večer ale už přituhlo až na – 2°C. Souhrn srážek za
posledních 9 dnů byl 5mm. Takto se s námi měsíc rozloučil.
Celkem v listopadu spadly 44 mm vody, oproti dlouhodobému průměru 33
mm tedy o 11 mm více. V roce 2011 pršelo nejméně, spadl pouze 1 mm, a
naopak v roce 1939 to bylo dokonce 74 mm. Průměrná teplota v listopadu
je 4,3°C, v roce 1941 bylo nejchladněji, průměr dosáhl jen +1°C, nejteplejší
listopad přišel v roce 2015, kdy byl průměr teplot +7°C. Letošní průměrná
listopadová teplota dosáhla hodnoty 4,6°C. Měsíc tedy byl teplotně
průměrný, srážkově nadprůměrný.
Prosinec
začal počasím s lehkými sněhovými, respektive smíšenými srážkami a teplotami
pod bodem mrazu. Konkrétně v noci byly teploty v rozmezí od – 1°C do – 3°C,
odpoledne od+2°C do – 2°C. Srážky byly slabé, ale bílý ráz krajiny se udržel
přes víkend 1. 12. – 3. 12. Od pondělí 4. 12. se mírně oteplilo. Od rána padaly
smíšené srážky, které ustaly až odpoledne. Celkem napadly 3 mm vody a teplota
z nočních 0°C odpoledne vystoupila až na +4°C. Celá první dekáda měsíce byla,
co se srážek týká, poměrně chudá, občasný bílý poprašek se zase brzy rozpustil.
Oblačnost značně proměnlivá, ale ve druhé polovině dekády se odpoledne
objevilo i sluníčko. Teploty od středy 5. 12. až do neděle 10. 12. byly už
opravdu „zimní“, v noci dosahovaly hodnot – 1°C až – 4°C a ve dne
vystupovaly nad 0°C jen ojediněle. Druhá dekáda začínající pondělím 11. 12.,
přinesla nezvyklé oteplení. V noci byl ještě pouze +1°C, ale odpoledne okolo
16:00 hodin bylo naměřeno 12°C. Oteplení přinesl blížící se orkán „Xanthos“,
který způsobil příliv teplého vzduchu od jihu a jihozápadu. Pondělí bylo beze
srážek, podobně, jako následující úterý a středa. Pršelo až ve čtvrtek 14. 12., ale
srážky byly jen slabé. Dohromady spadly jen 2 mm vody. Od pátku 15. 12. se
lehce ochladilo, noční teploty se pohybovaly mezi 0°C a – 3°C, denní mezi
+1°C a +3°C. V noci na neděli 17. 12. lehce zasněžilo, přes den komunikace
odtály, ale krajina byla jen slabě „pocukrovaná“. Potíže byly na silnicích. Další
noc byla opět chladná (- 3 °C) a dost hustě sněžilo. V Cepu napadlo asi 7 cm,
jinde sněžilo víc. Ráno byly také místy mlhy, které se ale rozpustily a po obědě
vyšlo slunce. Přesto nejvyšší denní teplota v Cepu byla naměřena odpoledne a to
0°C. Velmi chladná byla noc na úterý 19. 12. Ráno bylo naměřeno – 10°C. přes
den se pak rtuť teploměru nedostala nad – 4°C. Úterý bylo beze srážek. Od
středy 20. 12. se začalo lehce oteplovat. Ve čtvrtek už byly teploty v noci i ve
dne blízko 0°C, nebo mírně nad ní. Pršelo a sníh rychle tál. V pátek 22. 12. už
po něm nebylo ani památky a odpoledne teplota dosáhla +4°C. Oteplování dále
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pokračovalo a v sobotu 23. 12. Odpoledne, při nesměle z mraků vyhlížejícím
slunci, bylo naměřeno +6°C. Podle všech předpokladů byly i letošní Vánoce na
blátě. Štědrý den byl opět nezvykle teplý, odpolední sluníčko vytáhlo rtuť
teploměrů opět až na +6°C, noc z 24. na 25. prosinec byla chladnější, teploměr
ukázal – 2°C. První svátek vánoční byl ale celý slunečný a připomínal spíš jaro,
než zimu. Odpoledne dosáhla teplota +4°C. Podobný byl i druhý vánoční svátek,
jen trochu chladnější. Noc – 4°C, den 0°C. Noc na středu 27. 12. byla opět
chladná (– 4°C), a na vozovkách se tvořila námraza. Jinak byla středa od rána
zatažená, až odpoledne se chvílemi objevilo slunce. Teplota odpoledne
nepřekročila +1°C. Od čtvrtka 28. 12. se mírně oteplovalo. Občasné srážky byly
smíšené a slabé. Sněhový poprašek z předchozí noci brzy vzal za své. Noc na
pátek 29. 12. přinesla vydatné sněžení na východě republiky. V Cepu spadly ale
jen 2cm. V noci na sobotu 30. 12. klesla teplota na – 6°C a přibyly další 2 cm
sněhu. Přes den se ale začalo oteplovat, okolo 15:00 hodiny začalo pršet a sněhu
rychle ubývalo. Odpolední teplota už dosáhla +4°C. Poslední den roku, 31. 12.,
byl rekordně teplý. V Cepu jsme odpoledne naměřili +11°C a vše připomínalo
spíše jaro než zimu, zvláště když se odpoledne sporadicky objevily i sluneční
paprsky.
Poslední měsíc roku, co se množství srážek týká, průměru nedosahoval,
teplotně byl nadprůměrný. Dlouhodobý průměr srážek je 29mm, nejvíce,
63 mm, spadlo v roce 2009, nejméně, 6mm, v roce 2013. Letošní prosincová
průměrná teplota se rovnala +3°C, když dlouhodobý průměr je +0,2°C.
Ještě tepleji bylo v roce 2015 (+5,2°C), nejchladněji v roce 2010 (- 5,1°C) .

Ze starých letopisů
Rok 1917
Válka zuřila v Rusku, Itálii a Francii již třetím rokem a vybírala si své oběti
nejen mezi bojujícími vojáky, ale také v hlubokém týlu, kde stále gradovala
neuvěřitelná drahota, bída a hlad. Podvyživené lidi hubily také nejrůznější
nemoci. Nejtěžší trýzeň ale působila trvalá a hluboká beznaděj, protože
vytoužený mír stále nebyl na obzoru. První jiskřička naděje se objevila až na
konci roku, kdy byla v Rusku svržen car a vlády se ujala nová, tzv. dělnickorolnická vláda, jejímž programem bylo zastavení bojů a jednání o míru. Příměří
bylo vyhlášeno v prosinci 1917 a jednání započalo v Brestu Litevském.
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Další odvody
Dne 22. ledna byl odveden Jan Kamba, který narukoval 12. února.
Hned na to 15. února byli odvedeni osmnáctiletí chlapci, kteří nastoupili službu
10. března:
Blažek František, student, syn řídícího učitele
Dvořák Jan (č. 47), syn rolníka
Pekař Jan (č. 4)
Protože to zřejmě s rakousko-uherskou armádou šlo s kopce, museli koncem
dubna na přezkoumání zdravotního stavu všichni, kteří byli vojenské služby
dosud zproštěni. Z nich byl odveden a k armádě 28. června nastoupil Hadač
František.
Odvedeni 22. září byli a službu 15. října nastoupili: Korbel Karel, Chrt Jan a
Švec Adolf.
Na frontách se množily dezerce a útěky do zajetí, přestože takové činy byly
stíhány a trestány smrtí.
V roce 1917 se dostali do ruského zajetí tito vojáci povolaní do armády z naší
obce: Bláha Jan, Čadek Jan, Dvořák František, Dvořák Václav, Hadač Jan,
Kochta Václav a Pašek Jan.
Válečné hospodářství
Přestože občané dostávali přídělové lístky na potraviny, zásobování stále více
vázlo. Stalo se například nejednou, že v Cepu nebyla mouka k dostání celý
týden, lístky – nelístky. Lidé čekali toužebně na sklizeň, která měla hladu ulevit.
Příděly byly opravdu minimální. Těžce pracující člověk dostal (lépe řečeno
měl dostat) 360 gramů obilí na den, lehce pracující jen 300 gramů.
Příděl cukru na osobu a měsíc byl snížen na 0,5 kg. Na příděl měli nárok pouze
ti, kteří dodávali máslo na rekvizici, nebo mléko pro suchdolský lazaret.
Od obce bylo požadováno, aby každý druhý měsíc dodávala denně 30 litrů
mléka. Někteří lidé mléko dodávali, jiní ho ale zapírali, protože ho mohli prodat
dráž jinde. Starosta a tajemník obce, kteří za dodávky odpovídali, se tak dostali
do nezáviděníhodné situace, protože „úřady nařizovaly a hrozily a lid nemaje na
kom si zlost vylíti, vynadal těm, kteří rozkazy úřadů vykonávali“.
Situaci velmi zkomplikoval také nedostatek uhlí. Některé rodiny ve městech,
které neměly možnost sehnat alespoň nějaké klestí k topení, neměly často
možnost ani uvařit jídlo. Také uhlí bylo na příděl, zavedeny byly ke všem
„chlebenkám“, „kávenkám“ a všem dalším „…kám“ také „uhlenky“. Některé
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továrny musely pro nedostatek uhlí zastavit výrobu. Lidé se divili, že česká
země, na uhlí bohatá, ho vyváží a najednou má sama uhlí nedostatek.
Stále vyšší drahota
Také drahota dále rostla. Lidé s nízkými příjmy se ocitli v zoufalé situaci.
Několik následujících příkladů může situaci v roce 1917 přesvědčivě ilustrovat.
Lepší oblek se nesehnal levněji, než za 400 – 500. – K.
Perka stála 120. – K. (Ještě na začátku války 24. – K.)
Nebyly k dostání nitě, na černém trhu stála jedna cívka 20. – K.
Obyčejný bramborový pytel stál 10. – K.
Káva nebyla žádná, jen náhražky z čekanky, koření strašně drahé.
Mouka se prodávala na černém trhu kilogram za 6. – K.
Máslo stálo rovněž na černém trhu, kilogram 30. – K.
Tabák nebyl ke koupi, dal se pouze vyměnit za potraviny. Pokud se někde
prodávala viržinka, jedno stálo 1. – K.
Rekvizice
Rekvizice přicházely jedna za druhou a stále častěji. Z Cepu bylo v roce 1917
odvedeno 2,5 vagónu brambor a mnoho obilí. Byla rekvírována také sláma a
seno. Měsíčně bylo odváděno 10 – 15 kusů dobytka. V obci ke konci roku
nebyla ani jedna jalovice a hospodáři se obávali úplného zničení svých stád.
Podle soupisu pořízeného v listopadu 1917 bylo v Cepu:
433 kusů hovězího dobytka
11 koz
4 ovce
25 vepřů
Letní čas
Od 16. dubna do konce září byl opět zaveden tzv. „letní čas“. Pro venkov toto
opatření nepřinášelo žádný efekt, jak už bylo poznamenáno k roku 1916.
Počasí a úroda
Od poloviny ledna uhodily tuhé mrazy, které trvaly až do března. Sněhu bylo
dost, ještě v březnu se jezdilo na saních. Brambory ve sklepech mrzly. Polní
práce začaly v dubnu. Koncem tohoto měsíce se sil oves a sázely brambory.
Těch se, v tomto roce, urodilo dost. Protože rok byl celkově suchý, úroda na
polích byla opět slabá, zvláště slámy bylo málo („krátké“ obilí). V některých
lokalitách se vůbec nekosily otavy, protože tráva nestačila dorůst. Také zelí
nenarostlo a byl ho nedostatek.
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Zemřel cepský duchovní
V Třeboni, kam se odebral na čtrnáctidenní návštěvu, zemřel raněn mrtvicí
cepský farář, důstojný pán Josef Karták. Pochován byl dne 8. května. Obec ale
dlouho bez duchovní správy nebyla. Už 13. července se přistěhoval nový kněz,
důstojný pán Ivan Brabenec, kaplan z Jeseníku u Nymburka.
Nedostatek pracovní síly
Pro naprostý nedostatek pracovních sil nebyly v roce 1917 opravovány žádné
cesty a obecní prostranství. Byla jen nákladem 3 500. – K opravena budova fary,
kde praskla schodištní zeď a vyladěny varhany v místním kostele.
Úmrtí v obci
Dne 26. ledna zemřela almužnice z místního špitálu Marie Řežábová.
Domkář Matouš Bumba z č. 83 zemřel 6. dubna.
Po krátké nemoci zemřel 29. června rolník Jan Řeřáb z č. 3, bývalý starosta
obce Cep a předseda Kampeličky.
Dne 29. října skonal Jakub Pavelec, rolník z č. 7. Jeho smrt byla nešťastnou
událostí. Protože byl v době války nedostatek mýdla, vařilo se podomácku.
V domě Jakuba Pavelce byl v předsíni připraven rozpuštěný „louhový kámen“,
sloužící jako surovina k vaření mýdla. Hospodář přijel z pole, a protože měl
žízeň, omylem se roztoku žíraviny napil. Žil ještě celý týden, než za strašných
bolestí zemřel na celkové rozleptání vnitřností.
Obecní almužnice Marie Vojtová zemřela v Boru (datum neuveden).

Vojáci:
Na tuberkulózu 29. března v Českých Budějovicích zemřel vojín František
Salaba z č. 19.
Rovněž na tuberkulózu zemřel 12. dubna ve Vídni František Pašek z č. 58.
Oba byli převezeni do Suchdolu nad Lužnicí, kde byli pochováni.
Na frontě padl 15. listopadu Jan Paďourek z č. 77.
Uplynulý rok byl nejen pro obyvatele Cepu, ale pro všechny lidi v monarchii
plný bídy, utrpení a strádání. Válka trvala dále a každý se ptal, jak to vše skončí.
Přišly smutné Vánoce. V každé rodině někdo u chudého štědrovečerního stolu
chyběl, ve většině případů bylo těch chybějících několik. Leckoho napadlo, jaké
asi budou ty příští Vánoce.
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Jaký byl rok 2017
Rok, který je za námi, byl opravdu „nabit“ událostmi, především na politické
scéně. Neshody mezi prezidentem a premiérem, Neshody uvnitř ČSSD, volební
vítězství hnutí ANO, vznik menšinové vlády bez důvěry, obvinění lídra
vítězného hnutí voleb z podvodného získání evropské dotace ve výši 50 milionů
Kč na dobudování tzv. „Čapího hnízda“, kontroverzní vystupování politiků,
včetně hlavy státu, aféry vrcholových funkcionářů českého fotbalu, to vše
rozhodně nepřispělo k uklidnění politické situace v zemi. Migrace už rozhodné
nepatří k problémům, které jsou denně sledovány. Těch je více než dost a jsou
plné zvratů a překvapení.
Naproti tomu v Cepu plynul život relativně klidně, bylo realizováno mnoho
investičních záměrů, které jsou pro obec velmi užitečné, a lze říci, že je Cep
zase o mnoho hezčí, než byl. Proběhla také řada kulturních a sportovních akcí a
je nesporné, že obec v tomto roce opravdu „žila“. Kdo chtěl, ten se skutečně
nemusel nudit, protože zábavy bylo dost. Je jen trochu škoda, že citelně poklesla
účast těch, pro které se akce hlavně konají. Porovnáme-li například to, kolik lidí
bylo v sále „Cepské hospody“ při masopustní zábavě před deseti lety a kolik jich
přišlo v současnosti, je rozdíl opravdu markantní a je z toho tak nějak smutno.
Do budoucna si tedy budeme přát, aby s odchodem starších generací
společenský život obce neuhasínal, ale aby Cep dále patřil k obcím, kde život
pulzuje a každý den se děje něco zajímavého.
Srovnání s rokem 1917 (viz výše) ovšem může někomu připadat jako sledování
katastrofického filmu. Buďme tedy rádi, kde žijeme a važme si těch podmínek
našeho života, které dnes existují.
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