ROK 2018

Vstup do nového roku
Vstoupili jsme do roku, který je pro naši vlast velice významným. Patří do
oněch let, jejichž letopočet končí pověstnou osmičkou, a ty podle názoru lidí
přinášejí převratné události. V každém případě jde o sté výročí ukončení první
velké války, která později dostala jméno „První světová“, a především oslavíme
sto let od vzniku naší první svobodné Československé republiky.
Do tohoto roku vstupuje naše republika vedena vládou v demisi bez důvěry,
s premiérem čelícím stíhání za zneužití dotace z EU, s nestabilní politickou
scénou, která díky nejednotnosti a intrikování rozhodně nepřispívá k pocitu
občanů, že žijí v dobře fungujícím a právním státě. Vzhledem k důležitému,
výše zmíněnému výročí, je to opravdu tristní situace, která nemůže potěšit
nikoho, komu na této zemi opravdu záleží.
Na druhou stranu je ale v ekonomice státu konjunktura, nezaměstnanost se
citelně snížila, mzdy a platy rostou rychlým tempem (ovšem rostou také ceny
prakticky všeho, co má nějaké jméno) a průměrný občan si na svou životní
úroveň nemůže příliš stěžovat.
Migrační problémy už nejsou v centru pozornosti jako dříve, v evropském
parlamentu už se hovoří o chybách a přešlapech, ke kterým v souvislosti
s přijímáním uprchlíků došlo.
Tolik jen letmo o situaci ve státě. V obci se podařilo realizovat mnoho změn,
vedoucích k jejímu rozvoji a zlepšování komfortu života jejích obyvatel.
Zastupitelstvo a zaměstnanci obce odvedli veliký kus práce a zasluhují si
vrchovatě uznání občanů – voličů. Komunální volby jsou už za dveřmi a
všichni, kteří k nim přijdou, mohou svým hlasem vyjádřit svou spokojenost,
nebo také nespokojenost s tím, co se v minulém volebním období stalo, udělalo,
podařilo, nebo nepodařilo. Věřme, že zvítězí opět zdravý rozum a odpovědnost
většiny voličů.
Dochází také ke změně týkající se rovněž naší kroniky. Na základě rozhodnutí
parlamentu EU nebude nadále možno pod zveřejněnými fotografiemi uvádět
jména osob, které jsou na nich zachyceny, bez jejich písemného souhlasu. To
v podmínkách, ve kterých k fotografování a následnému výběru snímků
k otištění v kronice dochází, je prakticky neproveditelné. Kronikář by musel
před takovým zveřejněním obcházet osoby zachycené na snímcích a sepisovat
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s nimi jejich písemný souhlas s uvedením jejich jmen. Na to technicky nemá, a
proto snímky budou nadále otiskovány v kronice pouze s obecným komentářem,
abychom ochránili osobní údaje lidí na obrázcích v souladu s platnou
legislativou. Mrzet nás může jen to, že za pár let už nikdo nebude vědět, o koho
se tady jedná a vypovídací schopnost záznamu tím podstatně klesne.

Organizace a spolky
SDH Cep
Také v letošním lednu se členové SDH naší obce sešli k hodnocení práce v roce
minulém a seznámení s tím, co pro sbor přinese rok tento. Hned na začátku
musíme ale konstatovat, že došlo k velké změně ve vedení sboru.
Na letošní výroční schůzi nebyl přítomen dlouholetý starosta SDH pan Jan
Jezvík, kterému to nedovolil jeho vážný zdravotní stav. Podle jeho vyjádření
nebude moci ani nadále svou funkci v SDH zastávat. Pro jednotku i obec je to
velmi citelná ztráta, kterou bude možno jen těžko nahradit.
Jan Jezvík se po těžké operaci přestěhoval ke své rodině, vlastnící bizoní ranč na
Slavonicku, kde je o něj dobře postaráno. Cepští hasiči a obecní zastupitelé ho
také v jeho novém sídle 12. dubna navštívili a přijeli mu zahrát i jeho oblíbení
„Flamendři“.
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V tomto roce, bohužel, kronikář na výroční schůzi SDH nedostal pozvání, proto
nebyl přítomen, a nemá k dispozici fotografie, ani podrobnější zprávy o průběhu
a závěrech schůze.
K přípravě soutěže družstev SDH „O pohár starosty obce Cep“ se konala ještě
zvláštní schůzka koncem měsíce srpna (viz foto). O soutěži ještě kronika přinese
podrobnou zprávu na příslušném místě.
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Sportklub Cep
Také sportovci se sešli na své výroční schůzi v „Cepské hospodě“ a to už 13.
ledna ve 20:00 hodin.
Schůzi řídili pan Pavel Hadač a vedoucí týmu „A“ pan Miroslav Pelouch. Bylo
přítomno 18 členů a v zastoupení OÚ Cep se zúčastnila místostarostka paní Jana
Pajchlová.
Ve zprávě o činnosti:
 Byla kladně hodnocena organizace masopustního průvodu v roce 2017 a
následující zábava.
 Velmi významným úspěchem bylo celkové vítězství USC Cep v okresním
přeboru v nohejbalu.
 Memoriálu Stanislava Bečky a Františka Klímy se zúčastnilo 6 družstev,
což bylo podle přítomných poměrně málo.
 Kladně byl hodnocen turnaj družstev „starých pánů“.
 Konstatovalo se také, že hřiště bylo dobře připraveno.
Výsledky:
USC Cep se i letos účastnil Okresního přeboru v nohejbalu. Celkové skóre 51:9
mluví samo za sebe a také to, že Cep jen v jednom utkání remizoval, ve všech
ostatních zvítězil a vyhrál „bez ztráty květinky“ celý Okresní přebor.
USC se dále zúčastní turnajů v Suchdolu, Třeboni a Mezné.
Do roku 2018 se počítá opět s uspořádáním „Memoriálu St. Bečky a Fr. Klímy“
a také s turnajem „starých pánů“.
Čerpání finančních prostředků:
Finanční prostředky USC byly v roce 2017 čerpány na nové dresy hráčů,
cestovné, startovné, občerstvení a byla uhrazena spotřeba energií a vody. Podle
provedené kontroly účtů je vše v pořádku.
Na opravu hřiště je rezervován 1 mil. Kč. Dohodnout je třeba co se tam bude
hrát, a jaký povrch by mělo hřiště mít.
Přítomní vyslovili poděkování účetní paní Daniele Wipplingerové za vzorné
vedené účetních knih.
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Masopust 2018
Sportklub Cep je opět organizátorem a pořadatelem masopustního průvodu
masek a večerní veselice v sále „Cepské hospody“. Vyzývá všechny občany,
aby se této akce zúčastnili. Masopustní veselí se koná 10. února. Ceny do
tomboly shromažďuje pan Pavel Hadač.
V závěrečné diskusi:
Byl podán návrh na změnu fotografie zveřejněné na www stránkách obce, byly
řešeny záležitosti týkající se jednotlivých týmů a účast na turnajích v roce 2018.

Z jednání výroční schůze Sportklubu Cep

Veřejná schůze zastupitelstva obce
Konala se v sále „Cepské hospody“ v pátek 20. 4. od 19:30 hodin. Přítomno
bylo 6 zastupitelů (omluven V. Zeman ml.). Dostavilo se také 29 občanů obce.
Schůze se řídila tímto programem:
1. Zahájení
2. Seznámení s rozpočtem na rok 2018
3. Seznámení s hospodařením ZO Cep v roce 2017 a důležitými investicemi
4. Seznámení s akcemi plánovanými k realizaci v roce 2018
5. Diskuse
ad 1. – Schůzi zahájil starosta pan ing. J. Vobejda
ad 2. – Příjmy obce v roce 2018 jsou plánovány ve výši 6 574 481. – Kč,
výdaje v částce 12 467 760. – Kč.
Rozpočet je schválen jako schodkový a je kryt z finančních prostředků,
které má obec k dispozici z minulých let.
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ad 3. – Přehled hospodaření a důležitých investic v roce 2017:
 Oprava vodního vrtu HV-2 a HV-3. (Obci byla poskytnuta dotace
z POV ve výši 73 000. – Kč.)
Celkový výdaj
184 000. – Kč
 Oprava požární nádrže Bajgar (Poskytnuta dotace 100 000. – Kč.)
Celkový výdaj
187 000. – Kč
 Oprava varhan v kostele sv. Jana Křtitele – 1. etapa. (Poskytnuta
dotace ve výši 80 000. – Kč.) Celkový výdaj
156 000. – Kč
 Opravy cest k Vochozu, nad Humny, ke Kamenici a k Myslivně,
spočívající v pokrytí asfaltovým recyklátem.
Celkový výdaj
885 000. – Kč
 Oprava fasády na Myslivně
Celkový výdaj
230 000. – Kč
 Opravy domu čp. 34 (vybudování technického zázemí pro
zaměstnance obce a technické prostředky)
Celkový výdaj
750 000. – Kč
 Výměna plotu před parkem
Celkový výdaj
90 000. – Kč
 Montáž přípojek elektřiny k jednotlivým stavebním parcelám a
rekonstrukce veřejného osvětlení od sběrného dvora po stavební
parcely (celkem 5 lamp)
Celkový výdaj
295 000. – Kč
ad 4. V roce 2018 je plánována realizace těchto akcí:
 Stavba splaškové a dešťové kanalizace (termín ukončení 15. 5. 2018.
Dodavatel byl vybrán na základě výsledků výběrového řízení.
Plánovaný výdaj
1 999 000. – Kč
 Zateplení fasády OÚ (dotace 170 000. – Kč)
Plánovaný výdaj
287 000. – Kč
Další drobnější investice:
 Pokrytí vybraných obecních cest balenkou
 Dokončení oprav domu Cep čp. 34 (posuvná vrata, fasáda)
 Nákup traktoru
 Realizace 2. etapy restaurace varhan v kostele sv. Jana Křtitele (žádost
o poskytnutí dotace byla podána).
 Na Myslivně postavit pergolu, umožňující posezení venku u stolu.
 Opatřit tenisové kurty antukovým povrchem (plocha 34x19 m).
Ad 5. V diskusi se vyskytly dotazy k následujícím třem tématům:
 Návštěva pražského divadla „U Hybernů“ v listopadu 2018
 Stavba pergoly na Myslivně
 Možnost úpravy druhé přístupové cesty k Myslivně
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Na veškeré dotazy ihned odpověděl starosta ing. Jan Vobejda a všichni tazatelé
byli jeho vysvětlením uspokojeni. Schůze byla ukončena ve 21:00 hodin.

Přítomní pozorně poslouchali

Kulturní a společenské akce
Sport
Memoriál St. Bečky a Fr. Klímy
Již 33. ročník nohejbalového turnaje trojic, uspořádal USC Cep 23. června 2018
dopoledne, opět jako memoriál Stanislava Bečky a Františka Klímy. Jsou to
sportovci a kamarádi, kteří už sice nejsou mezi námi, ale na které se
nezapomíná. Také v tomto roce se této akce zúčastnilo 8 družstev včetně
domácích, a proto se turnaj hrál vylučovacím způsobem, tedy základní kolo,
semifinále a finále.
Účast:
USC Cep tým „A“
TJ Jiskra Třeboň
USC Cep „veteráni“
TJ Plzeňka Jindřichův Hradec
Lokomotiva České Budějovice
„Čechomor“
Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
„Vořežpruti“
Nejvýše na stupních vítězů stál tentokrát tým TJ Lokomotiva Veselí nad
Lužnicí, který hrál ve složení: Hrdlička J., Hrdlička V. a Paďourek R.
USC Cep obsadil pěknou, stříbrnou druhou příčku, na dalších místech pak byla
TJ Plzeňka Jindřichův Hradec a Lokomotiva České Budějovice.
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Vše šlo v duchu „fair play“

Po turnaji s trofejemi

Staří páni opět v akci
Nohejbal „starých pánů“, tj. turnaj nohejbalových družstev okolních sportovních
klubů se odehrál na cepských kurtech tentokrát v sobotu 14. července.
Zúčastnilo se pět družstev:
USC Cep
Sokol Suchdol n/Luž.
Spartak Hrdlořezy
TJ JiskraTřeboň
Sokol Hněvkovice
Vítězství si v tomto roce odnesli tým Třeboně, který tvořili pánové Hart
Rostislav, Sýkora František a Beneš Zdeněk.
Družstvo Cepu obsadilo čtvrté místo. Barvy naší obce hájili: Hadač Pavel,
Benda Jan a Wipplinger Pavel
Při turnaji nedošlo k žádnému úrazu, všichni přítomní byli veselí, na hřišti
dokázali vytvořit příjemnou atmosféru a v podstatě nezáleželo na umístění týmu
v tabulce, spokojeni byli všichni a také letos zvítězil sportovní duch a Fair Play.

Soutěž SDH „O pohár starosty obce Cep“
Již tradiční soutěž družstev SDH „O pohár starosty obce Cep“ se konala v tomto
roce v sobotu 1. 9. Je nutno hned na začátku zmínit skutečně nepříjemnou
nepřízeň počasí. Celý den s občasným přerušením pršelo, občas i dost vydatně a
teplota vzduchu odpoledne nepřekročila 13°C. Jednou větou, „psa by člověk
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nevyhnal“. Přesto se sjelo jedenáct soutěžních družstev, z toho tři družstva žen.
Je tedy vidět, že dobrovolní hasiči se nelekají jak ohně, tak vody, která
nepříjemně zkrápí terén a zatéká za krk.
Také pořádající sbor měl akci velmi dobře připravenou po stránce organizační.
Pro soutěžící i přihlížející, kterých bylo kupodivu také dost, bylo zajištěno velmi
dobré občerstvení, a hodnotné ceny pro všech 11 zúčastněných týmů. Po
ukončení soutěže pak v sále „Cepské hospody“ až do půlnoci hrála k poslechu i
tanci hudební skupina DVD Face.
Za organizační stránku soutěže zodpovídal pan František Klíma a rozhodčím byl
pan Pavel Březina st., oba členové SDH Cep.
Soutěž proběhla dvoukolově. V prvním kole soutěžily všechny týmy
v klasickém požárním útoku. Do druhého kola postoupilo 5 nejlepších, které se
pak utkaly ve snaze získat pro tento rok zmíněný pohár starosty obce.
Bojovalo se slušně, byť s celým nasazením, nedošlo k žádnému úrazu, ani jiné
nepříjemnosti. Účastníci i publikum byli přes nepřízeň počasí s akcí velmi
spokojeni a proto všem organizátorům letošního ročníku soutěže „O pohár
starosty obce Cep“ patří plné absolutorium a velké poděkování.

Výsledky:
1. kolo
Družstvo SDH
1
2
3
4
5
6
7
8

Cep „A“
Šalmanovice
Majdalena
Mirochov
Žíteč „A“
Žíteč „B“
Chlum u Třeboně
Cep „B“

9 Šalmanovice
10 Majdalena
11 Hamr

Čas

Pořadí

Muži
Muži
Muži
Muži
Muži
Muži
Muži
Muži

55:31
1:17:20
59:01
56:01
51:19
1:01:20
51:70
46:50

4
11
7
6
2
8
3
1

Ženy
Ženy
Ženy

1:10:00
1:09:00
55:90

10
9
5
10

2. kolo
Družstvo SDH
1
2
3
4
5

Cep „B“
Žíteč „A“
Chlum u Třeboně
Cep „A“
Hamr

Muži
Muži
Muži
Muži
Ženy

Čas

Pořadí

47:33
36:80
41:50
54:70
1:09:00

3
1
2
4
5

V prvním kole se stalo vítězem družstvo mužů SDH Cep „B“, když družstvu
Cep „A“ vzniklo zdržení vinou nedotažených spojů proudnic a zbylo na něj stále
pěkné 4. místo. Obě družstva SDH Cep pak postoupila do 2. kola soutěže, spolu
s muži SDH Žíteč „A“, muži SDH Chlum u Třeboně a ženami SDH Hamr.
V tomto klání zvítězilo poprávu družstvo SDH Žíteč „A“ svým skvělým časem
36 celých a 80 setin sekundy. Cep „B“ obsadil „bronzové“ třetí místo, Cep „A“
byl čtvrtý. Ženy SDH Hamr byly sice páté, ale dokázaly, že se plně vyrovnají
svým mužským kolegům.

Fotodokumentace

Přes nepřízeň počasí se zúčastnilo 11 družstev SDH z našeho regionu
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Občerstvení, tj. grilované klobásy i dobré pivo, bylo zajištěno

Nástup všech soutěžících týmů

Odstartováno (HZS Cep „A“)

Cíl zasažen
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Startují „děvčata“ z SDH Hamr

Cen bylo dost pro všechna družstva

Cenu přebírá zástupce týmu CEP„B“
(třetí místo)

a „chlapi“ z SDH Cep „B“

Radost žen SDH Hamr byla upřímná

„Pohár starosty obce Cep“
tentokrát získal tým SDH Žíteč

13

Ještě je třeba zmínit to, že v letošním ročníku soutěže neplnily pro nezpůsobilost
terénu soutěžní týmy žádné zvláštní úkoly, které by vyžadovaly manipulaci s
břemeny, přechod přes rybník po lávce atd. Přesto se našel odvážlivec, který se
vsadil, že lávku sám přejde. Jak to dopadlo, to ukazují další dvě fotografie.

Závěrem musíme vyjádřit všem soutěžícím uznání za jejich „fair play“
zápolení, sportovního ducha a obrovskou snahu. Těšíme se, že zase za rok
se při dalším ročníku této soutěže s nimi opět setkáme.

Cyklistický etapový závod „Okolo jižních Čech“
2018
Ve dnech 5. – 9. září se konal mezinárodní cyklistický silniční etapový závod
v kategorii UCI 2.2 s názvem „Okolo jižních Čech 2018“. Měl 5 etap a jeho
trasa vedla po silnicích jihočeského kraje a sousedního rakouského Vitorazska.
Závodníci celkem třikrát projížděli naší obcí a my jsme měli příležitost se také
zúčastnit, jako diváci.
Pořadateli byli „Cyklistický klub RBB Invest“ Jindřichův Hradec a město
Jindřichův Hradec. Akci podpořila dlouhá řada sponzorů, mezi kterými byla i
obec Cep, která na ni přispěla částkou 10 000. – Kč.
Trasa závodu:
První etapa byla časovkou družstev, jela se městem Jindřichův Hradec ve
středu 5.9. a měřila jen 2 km.
Druhá etapa se jela ve čtvrtek 6. 9. z rakouského Litschau do Nové Bystřice,
měřila 158 km, a závodníci projeli obcí Cep nejprve mezi 14:20 a 14:40 hodin,
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kde byla také druhá sprinterská prémie v této etapě. Podruhé se průjezd
závodníků Cepem konal tentýž den, mezi 15:30 a 15:45 hodin. Zařazeny byly 2
sprinterské a 2 vrchařské prémie.
Třetí etapa vedla z Českého Krumlova na Kleť, jela se v pátek 7. 9. a měřila
jen 13 km. Jela se jako časovka jednotlivců a závodníci v ní museli překonat
převýšení 470m.
Čtvrtá etapa vedoucí z Třeboně do Protivína byla dlouhá 176 km a jela se v
sobotu 8. 9. Do ní byly zařazeny 3 sprinterské a 3 vrchařské prémie.
Pátá a poslední etapa vedoucí z Českých Velenic do Jindřichova Hradce měřila
150 km, a jela se v neděli 9. 9. Její trasa vedla opět obcí Cep, kudy závodníci
projížděli mezi 13:20 a 13:40 hodin. Zařazeny byly opět 3 sprinterské a 3
vrchařské prémie.
Průjezd II. etapy závodu Cepem ve čtvrtek 6. 9.

První sprinter měl náskok cca 3 min.

Konec pole jezdců

Hlavní peloton

Asi po hodině průjezd Cepem zpět
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Skvělé technické zázemí, připomínající „Závod míru“
V závodě byly vypsány následující soutěže:
1. Soutěž jednotlivců – rozhoduje nejnižší součet časů z jednotlivých etap.
Vítězící závodník jel ve žlutém dresu
2. Bodovací soutěž – započítávají se body za umístění na rychlostních
prémiích a v cíli etap. Vítěz jel v zeleném dresu.
3. Vrchařská soutěž – započítávají se body z vrchařských prémií. Vedoucí
závodník jel v bílém dresu s červenými puntíky.
4. Soutěž o nejlepšího závodníka O23 – zvítězil závodník do věku 23 let,
nejlépe umístěný v soutěži jednotlivců. Měl bílý dres.

Průjezd V. etapy závodu Cepem v neděli 9. 9.

V neděli 9. 9. projela Cepem nejprve skupinka 5 závodníků, kteří se od
hlavního pelotonu „utrhli“ a zde měli náskok cca 4 minuty.
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A hlavní peloton je zde

V Cepu jeli téměř všichni závodníci pospolu. Měli ale před sebou ještě více,
než polovinu tratě, a změny jistě nastaly.
Celkové pořadí
Vítězem se stal Josef Černý (Elkov Author Cycling Team).
Na druhém místě dojel Emil Nygaard Vinjebo (Team Giant-Castelli).
Celkově třetí skončil Rok Korošec (Amplatz BMC).
Bodovací soutěž
Vítězem se stal rovněž Josef Černý (Elkov Author Cycling Team).
Vrchařská soutěž
Vítězem je Justin Paroz (Swiss Cycling).
Nejlepším jezdcem do 23 let se stal Milan Menten (Lotto Soudal).
Nejlepším týmem závodu Okolo jižních Čech 2017 byl Team Giant-Castelli.

17

Je nepopiratelné, že závod nebyl snadný a že si při něm řada účastníků „sáhla až
na dno“ svých možností. Právě proto si zasluhují všichni tito sportovci náš
obdiv, spolu s přáním mnoha sil a elánu do dalších podobných sportovních
setkání s kolegy a přáteli cyklosportu z různých zemí, a to nejen Evropy.
Také pořádající to neměli snadné, ale jak se ukázalo, zvládli vše „na jedničku“ a
i oni zasluhují poděkování nejen diváků shromážděných okolo trasy závodu, ale
samozřejmě i od všech závodníků a jejich klubů.
Jsme rádi, že závodníci v průběhu závodu projížděli třikrát naší obcí, kde je
čekala jedna ze sprinterských prémií, a my jsme mohli jejich výkonům alespoň
zatleskat.

USC OPEN RYBA 2018
Také letos uspořádal Rybářský spolek Cep rybářské závody nazvané USC
OPEN RYBA 2018. Letošní ročník byl již dvacátý. Akce se konala v sobotu 8.
září, a slunečné počasí zřejmě pořadatelé objednali předem. Vládla dobrá
nálada a všichni přítomní byli spokojeni, dokonce i ti, kteří nechytili ani
„čudlu“.
Přihlášených účastníků bylo 18, alespoň jednu rybu chytilo 13 z nich.
Program: 06:30 hod.
06:30 – 10:30 hod.
10:30 – 10:45 hod.
11:00 hod.

– zahájení
– rybolov
– vyhodnocení
– vyhlášení výsledků a zakončení

Všichni účastníci tvořili jedinou věkovou skupinu od 0 do 99 let.
Jediným kriteriem byla souhrnná váha úlovků každého jednotlivce a podle váhy
nachytaných ryb bylo cenou ohodnoceno 1. – 3. místo.
Startovné bylo vybráno ve výši 150. – Kč a každý soutěžící mohl chytat na dva
pruty.
Výsledky:
1. místo Jan Klouček ml.
2. místo Vratislav Novák
3. místo Roman Matějka

nachytal celkem 16.30 kg ryb
nachytal celkem 8 kg ryb
nachytal celkem 6.90 kg ryb
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Raritou byl zvláštní úlovek pana Jaroslava Rataje, který ulovil rybu měřící
pouhých 15 mm.
Soutěž proběhla podle pravidel Rybářského řádu ČR

Začínáme s úsměvem

Tak jak asi dnes budou brát?
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Břehy byly obsazeny a úsměv vydržel až do konce

Vážení úlovků

Nejmenší ryba

Vyhodnocení

3. Místo
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2. místo

1. Místo

A na závěr zaznělo sborové: „tak zase napřesrok tady!!“

Historická kola opět v Cepu
Také v letošním roce jsme mohli v Cepu vidět jezdce na historických
„kostitřasech“ a jiných, už hodně starých bicyklech. Tito nadšenci každoročně
projíždějí svou obvyklou trasu po Jihočeském kraji a pravidelně se zastaví i
v naší „Cepské hospodě“ na chvíli oddechu a občerstvení. Není divu, vždyť
větší část této skupiny tvoří senioři a přestávka v pravý čas je nutná.
Tím ale nechceme říci, že tu nejsou ani mladí a dokonce velmi mladí retro
cyklisté. Popřejme jim tedy, aby se jim u nás líbilo, dobře a bezpečně jezdilo a
v dalším roce se těšíme opět na viděnou s nimi všemi.

Opravdu krásná kola

Chvilka odpočinku
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Nejstarší a nejmladší generace na jednom historickém „kostitřasu“

Akce pro děti i dospělé
Masopustní veselí
V letošním roce se opět konal průvod masek obcí, tak, jako každý rok, a večer
od 20:00 hodin následovala masopustní veselice v sále „Cepské hospody“. Pro
rok 2018 bylo určeno datum konání na sobotu 10. 2. 2018. Dopolední průvod
masek doprovázela opět kapela „Flamendři“, kapelníka pana Františka Jezvíka
z Branné, která rovněž zahrála na večerní zábavě v sále „Cepské hospody“.
Účast byla sice trochhu slabší, než bývala v letech minulých, ale všichni
přítomní se dobře bavili a zazpívali si spolu při dobré dechovce.
Ilustrační foto:
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Malování vajíček
Konalo se v sobotu 14. 4. od 15:00 hodin v sále „Cepské hospody“. Jako
každoročně, se zúčastnily cepské děti v doprovodu dospělých a také mládež. Při
pilné práci a dobré náladě si přítomné děti obarvily svá vajíčka (která si vařená
na tvrdo přinesly sebou) a mohly tak svým maminkám přispět k velikonoční
výzdobě a zútulnění svých domovů. Práce šla dobře od ruky a v 18:00 hodin už
byli všichni, kteří přišli, opět doma.
Mimo mlsků v podobě indiánů v podobě kuřátek poskytl dětem a jejich rodičům
OÚ Cep také barvy a obtisky na vajíčka. Za zorganizování tohoto
předvelikonočního setkání náleží poděkování několika obětavým ženám
vedených paní místostarostkou Janou Pajchlovou.

Se zaujetím pracovali všichni

Nejmladší účastnice setkání

„Vylíhla“ se nám kuřátka

Výsledky práce dětí
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Stavění máje a pálení čarodějnic
Tak, jako každoročně jsme v obci 30. dubna přivítali příchod krásného měsíce
května vztyčením ozdobené máje. A opět nešlo o máj jen tak nějakou. Výškou
překonala hranici 30 m a díky především cepským ženám, stoupala k nebi zase
krásně vyzdobená.
O její bezpečné vztyčení se zasloužili naši hasiči včetně dalších dobrovolníků
z řad občanů a jako vždy, hlavní roli zde zahrál Jirka Márovec a jeho těžká
technika.
Protože také tento den končí tzv. „Valpuržinou nocí“ (o které byla řeč již
v minulých ročnících kroniky), následovalo podle starého zvyku také „pálení
čarodějnic“, symbolizující přemožení zlých kouzel a všeho, co by lidem mohlo
uškodit. Také letos trvala zábava všech přítomných až do pozdní noci, včetně
tance a zpěvu v „Cepské hospodě“.

Příprava ke vztyčení máje

Máje se zvedá

Zdobení vrcholu máje

Také čarodějnice už je připravena
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A máje v Cepu je opět opravdu imposantní

Den matek
Oslava tohoto svátku se konala v sále „Cepské hospody“ v sobotu 5. 5. od 15:00
hodin. Místní ženy a matky přijaly pozvání starosty obce pana ing. Jana Vobejdy
a dostavily se v hojném počtu. Na zahájení je starosta všechny srdečně přivítal a
při následujícím přípitku si také s každou z přítomných přiťuknul na zdraví. Tím
ovšem jeho „povinnosti“ ani zdaleka nekončily. V průběhu setkání také každou
z přítomných požádal o tanec. Zasloužil si obdiv za to, že i tuto záležitost zvládl
bez problému. Při odchodu domů dostala pak každá žena krásnou růži. Pro
přítomné bylo rovněž připraveno malé občerstvení a přípitek.

Sál byl plný

Přípitek se starostou obce
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V tomto roce nehrála maminkám jako obvykle skupina pana Talafouse, ale
pozvání přijali člen známých heligonkářů, vystupujících pod názvem „Voraři“,
pan Karel Císař a jeden z jeho kolegů. Přivedli si sebou také skupinu členů
svého fanklubu, která se rovněž našeho posezení zúčastnila.
Tak, jako obvykle, byly přítomné ženy s hudbou více, nebo méně spokojeny. To
už se ale nedá nic dělat. Někdo raději to, druhý něco jiného, jak se říká, není
možno se zavděčit všem. Hlavní je, že se posezení podařilo, přítomné se dobře
pobavily a „zdravé jádro“ vydrželo dlouho při zpěvu a povídání.

Muzikanti hráli a zpívali …

… a hráli i „do ouška“

Pan starosta „vyvedl“ všechny ženy bez rozdílu
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Den dětí
Den dětí je v Cepu už tradičně slaven začátkem měsíce června. Nejinak tomu
bylo také v roce letošním, kdy se cepské děti se svými rodiči a dalšími
rodinnými příslušníky v sobotu 2. června této opět pečlivě připravené akce
zúčastnily. Čekala na ně především soutěž, při které děti musely splnit 10
různých úkolů na stanovištích dislokovaných na území obce a po této části se
pak shromáždily pod pergolou „Cepské hospody“, kde jim bylo poskytnuto malé
občerstvení a další příležitost společně si pohrát. Oslavy se zúčastnilo 33 dětí.
Každé bylo za svou snahu odměněno malým dárkem a dostalo také pěkný
diplom. Ten je spolu se „Soutěžním lístkem“ zobrazen níže.
Akci opět zorganizovala skupina žen – aktivistek, a letos i několika mužů, pod
vedením místostarostky paní Jany Pajchlové. Těm všem je třeba upřímně
poděkovat za jejich starostlivost a obětavou práci pro naši nejmladší generaci.
Discipliny, které dětí plnily:
Slalom s hokejkou

Stříhání bonbonů

Chytání rybiček

Střelba prakem

Létající talíře

Skákání přes lano

Slalom s míčkem

Kuželky

Házení na klauna

Skákání v pytlích
Pro nedostatek místa nebudou ve fotopříloze zachycena všechna stanoviště:

Stříhání bonbonů

Chytání rybiček
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Střelba prakem

Slalom s míčkem

Skákání přes lano

Házení na klauna

Diplom a Soutěžní lístek
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Pod pergolou seděli spíše dospělí …

… děti si hrály

… mládež si točila zmrzlinu

… a při odchodu čekal na každé dítě
dárek od OÚ Cep

Pouť sv. Jana Křtitele
Poutním dnem byla v tomto roce sobota dne 23. června. Oproti létům minulým,
se v roce 2018 nekonal obvyklý ranní budíček s dechovkou, která procházívala
obcí a u každého domu zahrála skladbu vybranou podle přání právě vzbuzených
obyvatel.
Také večerní zábava, která byla připravena opět v „Cepské hospodě“ nakonec
odpadla. Přestože u stolů před hospodou bylo opravdu „živo“, do sálu nikdo
nepřišel a proto objednaná kapela po 21:00 hod. opět zabalila nástroje a odjela.
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Venku je lidí dost …

…my ale balíme

Jedinou akcí, která se uskutečnila jako obvykle, byla mše svatá v cepském
kostele sv. Jana Křtitele. Kostel byl plný, jak dokládají přiložená fota a konalo
se i svaté přijímání.

Na závěr musíme konstatovat, že účast na bohoslužbě výrazně překonala
obvyklou účast na zábavách v hospodě. Duchovní P. Tomáš Vyhnálek OMI, je
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jistě spokojen, ale nás napadá otázka: „to už se občané Cepu mezi sebou
neumějí, nebo nechtějí pobavit tak, jak tomu bylo dříve?“ Je to velká škoda!

Občané Cepu uvítali příchod léta
Je dost málo příležitostí, při kterých se sejde většina obyvatel obce a posedí
spolu jako správní sousedé. Proto letos obecní úřad pozval všechny občany pod
pergolu „Cepské hospody“ k posezení a zábavě při dobrém pivu a „grilovačce“,
nazvaném „Vítání léta“.
Lidí se sešlo opravdu hodně a zábava nepotřebovala žádný zvláštní program,
nebo moderátora. Všichni se bavili a „dobrou vůli spolu měli“, jak by asi
charakterizovali toto setkání naši předkové. K účasti zvala vedle obecního
rozhlasu také následující krásná pozvánka, které se nedalo odolat.

Následující fotografie pouze dokreslí všeobecně dobrou náladu a příjemně
prožité odpoledne a večer 7. července v naší „Cepské hospodě“.
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Příjemnou atmosféru dokresluje úsměv na všech tvářích

Gril byl trvale v provozu..

.. a domů nikdo nespěchal

Představení kočovného divadla „Julie“

Pozvánka
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Hudba doprovázející představení
Divadlo Julie na svých cestách po našem kraji účinkovalo také v Cepu, a to v
pátek 4. 9., a představilo humorně pojatou pohádku „O Červené Karkulce“ tak,
jak lze vyčíst z přiloženého letáčku. Scéna v sále „Cepské hospody“ byla
obležena především malými diváky, přítomni ale byli také mnozí dospělí.
Představení se podle vyjádření zúčastněných opravdu líbilo. Všech devět členů
divadelního souboru předvedlo pěkné výkony a přineslo k nám plno legrace,
která je v současné době už skoro vzácností. Navíc všichni také hráli na nějaký
nástroj, nebo zpívali a po skončení představení pobavili ještě všechny
návštěvníky restaurace shromážděné u stolů před vchodem. Prostě „kdo umí, ten
umí!“

Natěšené děti

Improvizovaná scéna
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Zájezd na muzikál „Mefisto“
Obecní úřad zorganizoval návštěvu pražského divadla „Hybernia“, na
představení muzikálu „Mefisto“, které se konalo v sobotu 3. listopadu od 14:00
hodin. Odjezd autobusu byl už v 07:00 hodin ráno, aby si účastníci mohli
prohlédnout některé pražské památky, např. staroměstský orloj, který je krátce
po celkové renovaci, nebo nově otevřené Národní muzeum, respektive si koupit
něco na památku.

Před 07:00 hod. ráno na autobusové zastávce (Foto J. Chrtová)
Je třeba říci, že se zájezd opravdu podařil a účastníci byli vesměs nadmíru
spokojeni. Také samotný muzikál poskytl skutečně krásný a silný zážitek.
Svědčila o tom řada „děkovaček“ ve stoje provázená mohutným potleskem.
Všichni účastníci se v pořádku vrátili okolo 20:00 hodin večer a ještě dlouho se
v rodinách o této návštěvě divadla hovořilo. Na tomto místě je třeba
vyzdvihnout organizátorskou práci paní Jaroslavy Chrtové, která akci měla na
starost a svého úkolu se zhostila „bez ztráty květinky“.
Obecní úřad, který zájezd umožnil a organizačně zabezpečil, si opravdu zaslouží
velké poděkování, protože jen málokterá obec podobnou kulturní událost pro
své občany zajistí.
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Josef Vojtek jako Mefisto (uprostřed)
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Investiční akce
Druhá etapa restaurace varhan
Přesně podle smlouvy uzavřené s varhanářem Petrem Nožinou z obce
Nahoruby – Křečovice byla v termínu 30. 10. 2018 dokončena 2. etapa
restaurace varhan v kostele sv. Jana Křtitele. Jednomanuálový varhanní nástroj
systému mechanické zásuvky postavil v roce 1875 varhanář František
Jistl,varhanář z Českého Krumlova. Varhany se čtyřmi rejstříky a pedálem
pořídil tehdejší starosta obce Cep pan Jan Krejcha za 460 zl.
Restaurátorským záměrem ve 2. etapě práce bylo restaurování vzdušnic,
píšťalnic a vzduchové soustavy nástroje. Restaurátorská firma spolupracovala
také s diecézním organologem budějovické diecéze panem PhDr. Vítem
Honysem a to při dokumentaci nálezů a konzultacích.

Cena restaurátorské práce:
 Restaurování vzduchové soustavy
63 000,- Kč
 Restaurování vzdušnic, píšťalnic, stoliček a zásuvek 105 000,- Kč
Celkové náklady na 2. etapu restaurování bez DPH
168 000,- Kč
DPH 21% z doplatku 84 000. – Kč (záloha je bez DPH)
17 640,- Kč
Celkové náklady na 2. etapu restaurování včetně DPH 185 640,- Kč

Pohled na varhany po ukončení 2. etapy restaurace z chrámové lodi
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Oprava budovy Obecního úřadu Cep
Letos došlo také na renovaci fasády budovy Obecního úřadu Cep, která ji už
skutečně potřebovala. Oprava byla provedena v měsíci říjnu a dodavatel
odevzdal kus opravdu dobré práce. Posuďte sami z následujících obrázků.

Práce na opravě fasády OÚ Cep v říjnu 2018

Nakonec je fasáda jako „ze škatulky“
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Práce na „Myslivně“
Také letos pokračovaly práce na objektu „Myslivna“, který poskytuje
návštěvníkům stále příjemnější prostředí pro dovolenou. Hlavní akcí byla
příprava desky pro stavbu pergoly, plánovanou na jaro 2019 a další opravy
fasády objektu.

Připravená dlažba pro stavbu pergoly

Pěkně opravená místnost s pecí na chleba a hospodářské zázemí. Škoda, že
už asi na poslední okno a dveře nestačily finance.
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Další obrázky ukazují, jak nyní vypadá interiér objektu, o který pilně pečuje
paní Vlasta Dvořáková.

Opravy obecních komunikací
Některé komunikace v intravilánu obce byly už ve stavu takovém, že se po nich
nedalo dost dobře jezdit, natož chodit a zvláště za snížené viditelnosti. Na
obecním osvětlení už rekonstrukce proběhla a nyní došlo i na položení živičného
povrchu cest. Týkalo se to především cesty vedoucí okolo usedlosti čp. 4.

Zmíněná cesta po opravě …

… a stejná z druhé strany.
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Práce na stavebních parcelách
Na stavebních parcelách v bývalé „Višňovce“ pokračovaly práce na zasíťování
těchto pozemků, aby byl umožněn jejich prodej zájemcům o výstavbu rodinných
domků v naší obci. Vybudováno bylo veřejné osvětlení a zavedena elektřina do
odběrných míst na jednotlivých parcelách. Práce provedla firma v termínu podle
smlouvy.
Jde o velice důležitou investici, protože její realizace je základním
předpokladem pro přistěhování dalších nových obyvatel a zajištění budoucího
rozvoje obce a života jejích občanů.

Přehled hlavních výdajů v roce 2018
V roce 2018 se v přehledu výdajů obce Cep objevily následující hlavní
položky:
1. Druhá etapa opravy varhan
185 640. – Kč
(z toho dotace přiznaná Jihočeským KÚ činila 73 849. – Kč)
2. Nová fasáda obecního úřadu
304 436,- Kč
3. Koupě traktoru, čelního nakladače, štípačky dřeva, navijáku, a mulčovače
1 758 370. – Kč
4. Živičný povrch obecních cest okolo čp. 3, čp. 4 a čp. 56 k čp. 48, a část u
čp. 34
1 482 862. – Kč
5. Dokončení úpravy vodních vrtů HV2 a HV3
99 460. – Kč
6. Dlažba pod pergolu na „Myslivně“
21 353. – Kč
7. Kanalizace pro nové stavební parcely
2 237 887. – Kč
8. Vybavení dílny v objektu technického zázemí (čp. 34)
135 347. - Kč
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Volby v roce 2018
Rok 2018 byl opět rokem volebním a český volič si letos opravdu volby „užil“.

Přímá volba prezidenta ČR
Na začátku roku nás čekala přímá volba prezidenta ČR, která proběhla
dvoukolově a konala se ve dnech 12. – 13. ledna (1. kolo) a 26. – 27. ledna (2.
kolo).
Volbu v obou kolech v Cepu řídila okrsková volební komise ve složení: PhDr.
Vladimír Kocourek, Miroslav Heřmánek, Jana Pajchlová a Vlasta Dvořáková,
jak ukazuje následující snímek.

Výsledky voleb v Cepu:
1. kolo
2. kolo

Voliči v
seznamu
159
156

Vydané
obálky
83
88

Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1 Topolánek Mirek Ing.

Volební
účast %
52,20
56,41

Odevzdané
obálky
83
88

Platné
hlasy
82
88

Platné hlasy
v%
98,80
100,00

1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %
Senátoři
BEZPP
1
1,21 X
X
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2
3
4
5
6
+7
8

Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Občan
Senátoři
Poslanci
Poslanci
Poslanci
Občan
Senátoři

BEZPP
BEZPP
REAL
Rozumní
ODA
SPO
BEZPP

13
5
0
1
2
27
9

15,85
6,09
0,00
1,21
2,43
32,92
10,97

X
X
X
X
X
47
X

X
X
X
X
X
53,40
X

+9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Občan

BEZPP

24

29,26 41

46,59

Konečný výsledek volby v ČR:
Po spočítání výsledků 2. kola voleb prezidenta ČR z nich vyšel vítězně
dosavadní prezident Miloš Zeman, který obdržel 2 853 390 hlasů, tedy
51,35%. Jeho protikandidát Jiří Drahoš dostal 2 701 206 hlasů, tedy
48,63%. Miloš Zeman ve volbách zvítězil velmi těsně.

Volby do zastupitelstva obce
Volby se konaly ve dnech 5. a 6. 10. 2018 v sále „Cepské hospody“.
Volby řídila čtyřčlenná okrsková komise, ve složení: Vlasta Dvořáková, PhDr.
Vladimír Kocourek, Miroslav Heřmánek a Iveta Márovcová.
Ze 160 oprávněných voličů se dostavilo 94, tj. 58,7%, cca o 10% více, než je
celostátní průměr.
Byly vydány 94 úřední obálky, které byly všechny odevzdány. Neplatné byly
hlasy 3, platných hlasů 91, což je 96,79%.
Kandidátky:
Hnutí „Za obec krásnější“
kandidáti v tomto pořadí:
1. Ing. Jan Vobejda
2. Jana Pajchlová
3. Pavel Březina st.
4. Václav Zeman ml.
5. Miroslav Charvát
6. Josef Soukup st.
7. Zdeňka Hadačová

Sdružení nezávislých kandidátů Cep
kandidáti v tomto pořadí:
1. František Jezvík ml.
2. Michal Chrt
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Zastupiteli byli zvoleni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno
Jana Pajchlová
Václav Zeman ml.
Miroslav Charvát
Ing. Jan Vobejda
Josef Soukup st.
Pavel Březina st.

Hlasů
67
67
62
59
55
52

Jméno
1. František Jezvík ml.

Hlasů
49

Na první schůzi nového zastupitelstva
byl starostou zvolen opět ing. Jan
Vobejda a místostarostkou p. Jana
Pajchlová.

Volby do senátu PČR
Komunální volby, které voliče zajímají zřejmě nejvíce, byly tentokrát spojené i
s prvním kolem senátních voleb, se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018, druhé
kolo senátních voleb pak 12. a 13. října.
Výsledky v obci Cep:
Z celkem 159 oprávněných voličů se v prvním kole dostavilo k volbě 88, tj.
55,34%. Z celkem 88 vydaných úředních obálek bylo odevzdáno 74, tj. 84%.
Platných hlasů bylo celkem 66, tedy 89,19%.
Ve druhém kole přišlo volit 8 voličů ze 159 oprávněných, tj. 5,03%. Bylo
vydáno 8 ks úředních obálek a odevzdáno rovněž 8, tj. 100%. Platných hlasů
bylo 8, tj. 100%.

Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
+ 1 Ladislav Faktor
+ 2 Jiří Šesták
3 Richard Schötz
4 Lubomír Pána
5 Štěpán Tampír
6 Blanka Jakubcová Sýkorová
7 Miloslav Procházka
8 Marie Paukejová

1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %
Nezávislý Nestraník
25 37,87 4
50
STAN
STAN
20 30,30 4
50
KSČM
KSČM
3 4,54
SPD
SPD
5 7,57
Svobodní Svobodní
3 4,54
Pro zdraví Pro zdraví
5 7,57
ČSSD
ČSSD
1 1,51
ČSNS
Nestraník
4 6,06
-

+) postupující kandidát
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Výsledky souhrnné:
Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
+1 Ladislav Faktor
+2 Jiří Šesták
3 Richard Schötz
4 Lubomír Pána
5 Štěpán Tampír
6 Blanka Sýkorová
7 Miloslav Procházka
8 Marie Paukejová

1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %
Nezávislý Nestraník 17916 41,05 12547 61,88
STAN
STAN
11908 27,28 7727 38,12
KSČM
KSČM
3633 8,32
SPD
SPD
3242 7,42
Svobodní Svobodní 2243 5,36
Pro zdraví Pro zdraví 1766 4,04
ČSSD
ČSSD
1753 4,01
ČSNS
Nestraník 1082 2,47
-

+) postupující kandidát

Pro další šestileté období bude naším senátorem nestraník JUDr. Ladislav Faktor

Drobné zprávy
Co se letos nekonalo
V roce 2018 se nekonaly některé akce, na které jsme byli zvyklí. Důvody jsou
různé. Především nebylo „Cepské medobraní“, protože u Zemánků, kde se akce
vždy koná, byly letos velké stavební úpravy celé usedlosti.
Taky chyběla tradiční „Poslední leč“. Zřejmě byli myslivci vytížení jinými
úkoly a na organizování této akce neměli dostatek času. Změna byla také o
tradiční pouti, když nebyl obvyklý ranní budíček s hudbou.

Otevření obchodu
Obchod byl v Cepu znovuotevřen 1. června 2018. Prodává zde mladá paní
Michaela Vojkůvková, která bydlí v obecním bytě v bývalé škole.
Prodejna se nazývá „Můj obchod“ a je dobře zásoben zbožím. Přejeme proto
všem zákazníkům i provozovatelce, aby byli spokojeni a obchod všem dobře
sloužil.
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Na „Myslivně“ je opět v provozu pec na chleba
Na tomto rekreačním objektu se každoročně objevují stejné skupiny osob, které
si zde, přímo v lůně přírody, zvykly trávit v létě několik dnů odpočinku. Mezi
řadou návštěvníků a místních lidí také už byly navázány přátelské vztahy.
Jednou takovou skupinou je dobrá „parta“, která se podílela na vzkříšení staré
pece na chleba. Tato pec zde už pamatuje i knížecí lesníky a řadu desetiletí
nebyla v provozu. Péčí obce a některých „fandů“, jmenujme alespoň pana
Hadrabu z Třeboně, pec „povstala z mrtvých“ a opět peče chleba a dokonce i
koláče a jiné pečivo. Jak to jde, je patrno z následující fotodokumentace.

Pec je připravena

Sází se chleba
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Chleba už voní, až se sliny sbíhají

I společně zazpívat a poslechnout myslivecké troubení si přítomní mohli

Změny v nájmu „Cepské hospody“
Pro stálé neshody bývalého nájemce s občany i vedením obce, rozhodlo se
zastupitelstvo smlouvu s ním vypovědět. Dvouměsíční výpovědní lhůta běžela
až do konce října a provoz v hospodě skončil k 30. září, Do konce října se pak
bývalý nájemce z hospody stěhoval. Od 17. listopadu 2018 byla „Cepská
hospoda“ otevřena znovu ke spokojenosti všech, kterým vždy sloužila. Už
v tento den byl lokál plný a my přejme novým nájemcům, paní Lence Jezvíkové
a Zdeňku Fišerovi i sobě, aby tomu tak bylo i nadále.
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Noví nájemci

Hospoda byla plná a všechny tváře spokojené

Rozsvícení vánočního stromu před kostelem sv. Jana Křtitele
Občané naší obce byli v neděli 2. 12. pozváni k rozsvícení vánočního stromu,
stojícího před kostelem sv. Jana Křtitele. Obecním rozhlasem je pozvala
místostarostka paní Jana Pajchlová, která toto příjemné setkání „Cepáků“
zorganizovala. Strom byl rozsvícen v 17:00 hodin za účasti opravdu velkého
množství lidí, kteří se rozsvícení ozdobeného smrku a poslechu obecním
rozhlasem vysílaných vánočních koled zúčastnili. Setkání bylo zakončeno
návštěvou „Cepské hospody“. Protože kapacita lokálu nestačila, bylo nutno
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otevřít i sál, aby lidé mohli spolu posedět a pohovořit. Byla to sice nečekaná, ale
zato velmi zdařilá a vítaná akce.

Stromek svítí a lidé jsou v „Cepské hospodě“

Mikulášská nadílka
Změna byla při organizaci mikulášské nadílky. Na základě přání rodičů místních
dětí, zjištěném dotazováním v rodinách, zorganizoval OÚ Cep letos návštěvu sv.
Mikuláše a jeho doprovodu v rodinách dětí, kde jim předá dárky od OÚ a také
ty, které jim nadělí jejich rodiče. Nebesko – pekelnou skupinu vytvořily
v patřičném kostýmu paní Zdena Hadačová, slečna Eliška Svobodová a paní
Veronika Perzlová.

Takto navštěvovali oba nebešťané a pekelník letos cepské děti
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Některé se trochu bály, ale jiné (asi hodné) strach neměly

Vánoční koncert v Cepu
Tak jako v roce minulém, i letos
uspořádal „Rapšašský komorní
orchestr“ koncert v cepském kostele
sv. Jana Křtitele. Tentokrát se konal
26. prosince, na svátek sv. Štěpána
od 17:00 hodin.
Kostel byl zaplněn do posledního
místa a po koncertě setkání všech
přítomných pokračovalo v „Cepské
hospodě“, kam byli starostou obce
pozváni také všichni účinkující.
Važme si toho, že lidé žijící v naší
obci nacházejí k sobě cestu a sdílejí
spolu krásné zážitky i zábavu, jaká
vždy mezi dobrými sousedy
nechyběla.
O koncertě v Cepu vyšel také
v „Jindřichohradeckém
deníku“
článek 31. prosince.
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Účast na koncertě byla opravdu hojná

Silvestr v Cepu
V posledních letech se Silvestr v Cepu vesměs slavil jen v soukromí, obyvatelé
obce se v tento den hromadně nescházeli a odpálení zábavné pyrotechniky sice
proběhlo, ale každá úzká skupina přátel to provedla tam, kde se právě nalézala.
Letošní Silvestr byl ale zcela jiný. Již několik dnů předem dostali všichni
„cepáci“ do poštovních schránek velice pěknou pozvánku, kterou rozeslali noví
nájemci „Cepské hospody“.
Bylo tak navázáno na starou tradici, která už řadu let nebyla dodržována. Podle
ní se sousedé po půlnoci scházeli v hospodě a tam spolu poseděli, poklábosili a,
samozřejmě, také popili na zdraví a štěstí v roce dalším.
V roce letošním se ale začali scházet už večer a poseděli až do časných ranních
hodin. Prostě domů se šlo až okolo páté ranní. Účast byla nečekaná, v hospodě
se sešlo více, než 50 lidí. Všichni odcházeli domů sice „v náladě“, ale vesměs
dobré. Na ohňostroj došlo také a byl opravdu parádní. K tomuto setkání lze opět
říci jen to, že dobrá věc se podařila a dobré vztahy mezi lidmi opět slavily
úspěch.
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Takovéto krásné pozvánce odolá opravdu málokdo

Společenská kronika
V tomto roce oslavili:
Šedesáté narozeniny:
Paní Dana Jezvíková
Pan Zdeněk Kratochvíla
Pan ing. Josef Škvorák
Pan Zdeněk Staněk
Pan Václav Pašek
Šedesátépáté narozeniny:
Paní Marie Hegrová
Paní Vlasta Dvořáková

čp. 66
čp. 8
čp. 77
čp. 25
čp. 10

čp. 79
čp. 1

Sedmdesáté narozeniny:
Paní Marie Kroutlová
Pan Josef Soukup
Paní Jaroslava Janovská

čp. 23
čp. 12
čp. 39

Sedmdesátéšesté narozeniny:
Pan Laštovka Jan

čp. 49
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Sedmdesátésedmé narozeniny:
Paní Leštinová Marie

čp. 75

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

čp. 78
čp. 97
čp. 75

Sedmdesátédeváté narozeniny:
Paní Jezvíková Marie

čp. 41

Osmdesáté narozeniny:
Paní Dvořáková Milena

čp. 17

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

čp. 65
čp. 30
čp. 71

Osmdesátédruhé narozeniny:
Pan Macoun Jiří

čp. 43

Osmdesátétřetí narozeniny:
Pan Hadač František
Paní Paďourková Marie

čp. 30
čp. 38

Osmdesátéšesté narozeniny:
Paní Hadačová Ludmila

čp. 79

Devadesáté narozeniny:
Paní Klímová Marie

čp. 91

Všem jubilantům přejeme mnoho spokojenosti, štěstí a
především pevného zdraví do dalších let života
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V roce 2016 nás navždy opustil
Pan Josef Hadač (čp. 53), bývalý zaměstnanec
Firmy Eaton Elektrotechnika v Suchdolu nad Lužnicí.
Zesnul 3. března 2018 ve věku nedožitých 71 let.
Čest jeho památce!
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Počasí v roce 2018
První dekáda měsíce ledna vůbec nepřipomínala zimu. Počasí bylo spíše jarní a
na tuto roční dobu nezvykle teplé. Denní teploty v Cepu dosahovaly hodnot od
+4°C do +10°C, (na Poděbradsku bylo v sobotu 6. 1. naměřeno neuvěřitelných
+17°C) noční byly v rozmezí 0°C až +5°C. Obloha byla převážně zatažená,
občas bylo oblačno a sporadicky se ukázalo také slunce. Srážky v podobě
slabého deště se vyskytovaly často, ale vždy pršelo jen krátce. Skoro bylo
možno nabýt dojmu, že snad náš region ani nepatří do ČR a je někde jižněji, Ze
zpráv jsme pravidelně slyšeli, jak ve Francii, Německu a Polsku „úřaduje“
vichřice „Carmen“, denně tam spadne až 50 cm sněhu, jsou ztráty i na životech,
v USA kolabuje doprava a řádí silný vítr doprovázený mrazy a přívaly sněhu,
v Rakousku a Švýcarsku škodí vichřice „Eleonora“, která přinesla hory sněhu,
záplavy a vichr ničící přírodu i lidská obydlí, a u nás v ČR, kde ve všech krajích
také hustě sněží, tvoří se ledovka a někde nejezdí vlaky, se v Jihočeském právě
koná jaro. Rozmary počasí jsou někdy opravdu zvláštní. Postupně ale
v posledních dnech dekády mizely zbytky sněhu v nižších a středních polohách
a ubývalo ho i na horách, přestože teploty spíše mírně klesaly.

Naopak až 40 cm sněhu napadlo na Sahaře u města Ajn Sefra v Alžírsku.
U nás byly poslední dny první dekády beze srážek, ale větrné, zvláště silně
foukalo v úterý 9. 1., kdy rychlost větru dosahovala v nárazech až 70 km/hod.
Teploty nad 0°C v noci i ve dne pokračovaly až do neděle 14. 1. Od tohoto dne
se začalo pomalu ochlazovat, až v pondělí 15. 1. byla v noci naměřena teplota
vzduchu - 4°C, ve dne - 2°C. srážky v prvních pěti dnech druhé dekády byly
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minimální, prakticky neměřitelné. Víkend 13. a 14. 1. byl větrný. V úterý 16. 1.
se dopoledne prudce oteplilo z ranních – 2°C až na +4°C a poměrně bohatě
zapršelo, ale už se sněhem. Nicméně v našem regionu nebyly větší komplikace
způsobené počasím, především námrazou a ledovkou. Zem byla sice mokrá, ale
bez ledovky. Opět, jako kdyby nad Jihočeským krajem držela ruku nějaká vyšší
moc. Ze zpráv jsme se dověděli, že D1 na Vysočině je neprůjezdná a došlo tam
k desítkám nehod, rovněž na D10 je řada kolizí a neprůjezdných úseků. V Brně
kolabovala i městská veřejná doprava. Na dokreslení několik snímků:

Situace v Brně 16. 1.

Potíže na D1….

….a na D10
55

Výkyvy počasí pokračovaly až do konce dekády. V Cepu byly noční i denní
teploty stále v rozmezí 0°C až +4°C, srážky a to sněhové se dostavily až v noci
z 18. na 19. 1. Napadly 2 až 3 cm sněhu, který hned postupně roztával. 18. 1.
také do ČR dorazil orkán „Friederike“. Na horách dosahoval rychlosti až
125km/hod. Před tím řádil na západě Evropy, zvl. v Německu. U nás zasáhl
především sever a východ republiky. Důsledkem byly tisíce domácností bez
elektrického proudu a opět dopravní problémy, tradičně na D1, ale i na
objízdných trasách a v horských oblastech. Kolony aut dosahovaly délky až 40
km. Stouplo také nebezpečí lavin. Na Šumavě bylo na vrcholcích hor 170 až 200
cm sněhu. V Cepu zasněžilo v sobotu 20. 1. a napadlo cca 6 cm sněhu. Protože
denní teplota byla lehce nad 0°C, sníh hned odtával, ale bílá pokrývka přesto
nezmizela. Sníh padal i v neděli a pondělí, ale tento začátek třetí dekády ledna
byl poznamenán také lehkým ochlazením. V noci byly až – 3°C, přes den se
teploměr pomalu dostal až na +2°C. V úterý 23. 1. ale přišlo citelné oteplení,
sníh rychle tál a ve středu už po něm nebylo památky. Noční teploty vystoupaly
až na +2°C, denní ve středu dokonce na +6°C. Cep zažíval opět jaro. Také ve
čtvrtek 25. 1. bylo jarní počasí. Ranní mlhy se brzy rozpustily a okolo 10:00
hodin se objevilo slunce, které nám „zlatilo“ krajinu až do večera. Teplota
v Cepu odpoledne dosáhla +8°C, jinde v ČR bylo naměřeno dokonce +11°C.
Všechny další dny až do konce měsíce byly teplé a beze srážek. Pondělí 29. 1.
Přineslo od rána krásné počasí. Po celý den bylo polojasno až jasno a teplota ve
13:00 hodin v Cepu dosáhla +10°C. noční teploty se pohybovaly mezi +3°C a
+5°C.
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Ranní červánky 29. ledna
Úterý a středa (30. a 31. 1.) byly už nepatrně chladnější, ale také v úterý slunce
svítilo prakticky celý den, v noci na středu ukázal sice teploměr až – 2°C, ale
odpoledne už zase +7°C a od 11:00 hodin slunce svítilo z jasné oblohy. Takto se
s námi rozloučil první měsíc roku 2018, který rozhodně „zimním“ měsícem
nebyl ani trochu.
Průměrná teplota za celý měsíc byla +3,03°C. Dlouhodobý průměr je
+0,2°C. Nejteplejší leden byl v roce 2015, kdy byla průměrná teplota
+5,2°C, naopak nejchladnější v roce 2010, kdy průměrná teplota dosáhla
hodnoty jen – 5,1°C. Srážky rovněž nedosáhly dlouhodobého průměru 29
mm. Nejbohatší na vodu byl leden 2009, kdy spadly 63 mm, nejchudší leden
roku 2013, se srážkami pouze 6 mm.
Měsíc únor začal tepleji, než očekávali meteorologové. Prudké ochlazení se
nekonalo. Dny od čtvrtku 1. 2. do pondělí 5. 2. byly vesměs beze srážek,
s nočními teplotami mezi +1°C a – 2°C, denní dosahovaly hodnot mezi 0°C a
+4°C. Na několik hodin se také pravidelně objevilo slunce. Předpovědí
avizovaná teplota až – 15°C byla změněna na maximálně – 5°C. Ochlazení tedy
přišlo, ale trochu jiné, než očekávané. Noc z pondělí na úterý 6. 2. byla dosud
nejchladnější, naměřili jsme až – 8°C.
Pro zajímavost uvádíme, že teplotní rekord naměřený v Třeboni, nikdy
nepřekonaný, byl – 41,6°C a bylo ho dosaženo právě 6. 2. 1929.
V úterý byla ještě polojasná obloha beze srážek a nejvyšší teplota ve dne – 1°C.
Středa 7. 2. ale přivítala oblohou zataženou a denní teplotou do – 2°C. Dny do
konce dekády si byly podobné jako vejce vejci. V noci do – 3°C, ve dne od
+3°C do – 2°C, beze srážek a silnějšího proudění vzduchu. Druhá dekáda začala
nedělí 11. 2., kdy odpolední teplota vystoupala až k +5°C a přes den byla
polojasná až skorojasné obloha. Následující úterý 12. 1. bylo velmi podobné, jen
sluníčka bylo méně, v noci teplota od +1°C do – 1°C, odpoledne do +4°C.
Nejchladnějším dnem 2. únorové dekády byl čtvrtek 15. 2. V noci teplota
v Cepu dosáhla až – 8°C, ve dne bylo mezi +1°C a – 3°C. Nejnižší teplota ale
byla naměřena v noci ze 14. na 15. 2. na šumavské Kvildě, kde teploměr ukázal
– 28°C. Chladné zimní počasí panovalo až do konce druhé dekády, kdy v noci
mrzlo až do – 5°C a ve dne se teploty pohybovaly jen od 0°C do +2°C. Silněji
zasněžilo jen 17. a 18. 2., kdy dohromady napadlo 8, místy až 10 cm sněhu.
Chladné počasí vládlo až do konce dekády, kdy teploměr ukazoval noční
hodnoty od – 2°C do – 6°C a denní mezi – 1°C a – 2°C. Sněhové srážky v Cepu
57

byly výjimečné a velmi slabé. Do třetí dekády jsme vstoupili ve středu 21. 2.
s polojasnou oblohou a teplotami beze změny. Až do konce měsíce byly
všechny další dny velmi chladné, od soboty 24. 2. skutečně mrazivé. Teplota se
nedostala nad 0°C ani přes den. V noci na zmíněnou sobotu jsme v Cepu
naměřili až – 12°C, v následující noci – 16°C. V neděli 25. 2. přes den teploměr
„vystoupal“ až na – 4¸ až – 6°C, v noci na pondělí 26. 2. ale ukázal rekordních
– 18°C. Další noc pak byla „teplejší“, protože bylo naměřeno jen – 14°C. V noci
na 28. 2. klesla teplota až na – 16°C. Nebe bylo po poslední únorové dny
vesměs bez mráčku, nebo jen s tu a tam nějakým obláčkem, takže sněžit nemělo
z čeho. Nízké teploty působily potíže v dopravě i v přírodě, protože mráz
poškozoval zahradní dřeviny a také zvířata, jak domácí, ale hlavně volně žijící,
měla potíže. Bio zátěž byla trvale na stupni 2 a 3, lékaři nedoporučovali pobyt
venku jak dětem, tak i seniorům a lidem nemocným.
Také měsíc březen začal velmi chladně. V obou prvních dnech sněžilo, ale
dohromady napadlo pouze cca 4 cm sněhu. Noční teplota v prvních dnech
dosahovala hodnot mezi – 10°C a – 12°C, odpolední pak – 2°C až – 4°C. Od
pátku 2. 3. se začalo pomalu oteplovat. Už v neděli 4. 3. byla odpolední teplota
lehce nad 0°C, v pondělí dosáhla + 2°C, ale začalo chumelit. Až do úterního
večera napadlo cca 8, někde 10 cm sněhu. V úterý 6. 3. dopoledne srážky
namrzaly a působily potíže v dopravě. Odpoledne sníh tál, teplota byla na + 3°C.
V dalších dnech se ale začalo výrazněji oteplovat. Ve středu ještě byly na
silnicích problémy, ale ve čtvrtek 8. 3. už byly cesty beze sněhu a suché. Noční
teploty od čtvrtku byly nad 0°C a dosahovaly až +4°C, odpolední pak
dosahovaly až +10°C. V pátek 9. 3. ráno krátce zapršelo a poslední zbytky sněhu
vzaly za své. Odpoledne už krásně svítilo slunce. Také poslední den březnové
první dekády byl stejně teplý, odpoledne ukázal teploměr až +14°C, a také
slunce se na obloze ukázalo. Druhá dekáda vypadala na svém počátku rovněž
„jarně“. Neděle 11. 3. a další dny byl teplé, v noci byly minimální teploty okolo
+3°C, odpoledne pak dosahovaly maxim až +14°C. Srážky nepřišly, a odpolední
sluníčko, zejména v úterý 13. 3., vylákalo mnoho lidí na zahrádky. Přesto se
počalo velice pomalu ochlazovat. Podobná, ale o poznání studenější a méně
slunečná byla středa 14. 3. Až do soboty 17. 3. nepršelo, ani nepadal sníh,
zatímco jinde byla „bílá tma“ a až – 14°C (Krkonoše) a na silnicích zase desítky
nehod v důsledku sněhu a náledí. V Cepu noční teplota v pátek už spadla lehce
pod 0°C, denní byla ještě po všechny dny okolo 4°C až 6°C. V pátek vál
poměrně silný a studený vítr, který snižoval pocitovou teplotu až o 5°C.
V sobotu 17. 3. večer začaly padat smíšené srážky, které se v noci změnily na
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sněhové. V neděli ráno (18. 3.) byla sněhová pokrývka silná 3 – 4cm. V Cepu
naštěstí neřádila žádná vichřice a vítr byl v posledních dnech maximálně jen
čerstvý. Teploty v pátek i v sobotu v noci byly trvale pod bodem mrazu a to až
na – 6°C. Ani přes den jsme se moc neohřáli. Odpolední teplota v neděli 18. 3.
byla nejvýše 0°C. Jinde v ČR ale byla situace diametrálně horší. Celkem 10 000
domácností bylo bez proudu, na horách nejezdily lanovky, hasiči byli v jednom
kole, především kvůli stovkám popadaným stromů a silnice, především „Pražský
okruh“ vypadaly skoro jako vrakoviště. Velmi podobné neděli 18. 3. bylo i
pondělí 19. 3., když do rána napadlo zase cca 2 cm sněhu a teploty se od
nedělních v podstatě nelišily. V noci na úterý 20. 3. mrzlo, u nás bylo naměřeno
– 5°C. Odpoledne v úterý se objevilo slunce a s ním teploty nad 0°C, konkrétně
okolo 15:00 hodiny byly +2°C. Čtvrtek a pátek byly dny teplejší, Oba dny byly
o poznání teplejší, ve dne od +2°C de +4°C, v noci ještě mrzlo, noc ze středy na
čtvrtek – 8°C, další pak – 2°C při čemž ve čtvrtek bylo zvl. odpoledne krásně,
jasno až polojasno, v pátek 23. 3. přišly dopoledne velice slabé srážky. Chladné
počasí pokračovalo i přes víkend, kdy v neděli 25. 3. odpoledne jsme opět viděli
sluníčko, ale vál nepříjemný studený vítr. Víkendové noční teploty byly opět
pod 0°C a dosáhly až – 6°C, denní byly slabě nad 0°C a pohybovaly se od 0°C
do +5°C. Jaro na sebe stále nechalo čekat. V druhé polovině třetí dekády se však
oteplovalo, noční teploty už nebyly pod 0°C a denní dosahovaly až k +11°C.
Velikonoční svátky připadly letos na pátek a sobotu 30. a 31. 3. Přes sobotní
odpolední déšť bylo počasí příjemné.
První dva dubnové dny byly už trochu jarní a všude byla cítit příroda,
probouzející se ze zimního spánku. Dlouhodobá průměrná teplota v období mezi
9. dubnem a 6. květnem má v ČR hodnotu 9,6°C. Nejchladnější byl rok 1982,
kdy se v tomto období průměr dostal jen na 5,7°C. Naopak v roce 1918 se
vyšplhal na 13,7°C, což je za 218 let dosud nejvíce. V historii měření
meteorologických parametrů v Klementinu od roku 1776, byl teplejší jen duben
v roce 1800, kdy bylo naměřeno dosud nepřekonaných 16,7°C. Letošní duben
byl ale velice skoupý na srážky. Průměrný srážkový úhrn je 41 milimetrů.
Skutečnost v dubnu 2018 je pouhých 21 mm, tj. cca 50% průměru (!!!). Srážky
spadly jen ve čtyřech dnech, ostatních 26 dnů bylo bez deště. Dne 13. 4. spadlo
14,1 mm 15. 4. 0,7 mm, 16. 4. 3,3 mm a 23. 4. 5,0 mm srážek. Srážkový úhrn
byl tedy výrazně podprůměrný co do množství a navíc srážky nebyly rozděleny
do celého měsíce, ale spadly jen ve čtyřech dnech a proto příliš zemědělcům a
zahrádkářům nepomohly.
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Následující graf informuje o nejnižších a nejvyšších teplotách, naměřených
v jednotlivých dnech měsíce. Šedé čáry znázorňují dlouhodobé průměry
nejnižších a nejvyšších teplot. Z grafu je patrno, že skutečně naměřené teploty
jsou evidentně vysoko nad uvedenými průměry.

První tři dny měsíce května byly podobné, jako poslední dny dubnové. Denní
teploty vystupovaly na 24°C až 26°C, noční byly mezi 10°C a 15°C. Obloha
byla vesměs skoro jasná až polojasná a přírodu dusilo veliké sucho. Změna
nastala až večer 3. května, kdy se zatáhlo, začal vát silný vítr a přišly bouřky.
V noci na pátek 4. 5. vydatně pršelo a spadlo celkem 31 mm tolik očekávané
vody. Ta spláchla především pyl, kterého byla všude pořádná vrstva a tak se
ulevilo rovněž alergikům. Většina vody ale odtekla, protože se nestačila
vsakovat. Teploty byly stále téměř letní. Slunečno a teplo beze srážek bylo
v následujících dnech. Mimořádné sucho trápilo nejen zahrádkáře, ale
především zemědělce, protože podobná situace nastala snad jen v roce 1947,
kdy republika musela nakupovat obilí v zahraničí. Velmi nepříjemné ale je, že
ani vyhlídky do budoucna, co se stavu vody týká, není vůbec uspokojivá.
Některé zemědělské podniky dokonce uvažovaly o radikální změně sortimentu
pěstovaných plodin, aby tak omezily spotřebu vody. Další srážky přišly v úterý
8. 5. Zatáhlo se již odpoledne a večer začal vát silný vítr, trochu zabouřilo a
spadly 4 mm vody. Ve středu ráno bylo mlhavo a chladno (8°C), přes den se ale
mlha rozpustila a bylo opět slunečno s teplotami do 22°C. I čtvrtek 10. 5. byl
zrána oblačný, přes den oblačnosti přibývalo, teploty dosáhly 24°C, večer se
zcela zatáhlo a asi 3 hodiny silně pršelo. Spadlo 14 mm vody. Následující
víkend byl beze srážek a slunečný. Teploty dosahovaly v noci až 12°C, ve dne
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26°C. Týden od 14. 5. byl chladnější, s proměnlivou oblačností a občasnými
slabými a krátkými přeháňkami. Do večera 16. 5. tak postupně spadly jen 3 mm
vody. Teploty v noci byly mezi 8°C a 12°C, ve dne od 12°C do 18°C. Opravdu
pršet začalo až 17. května, když večer přišel skutečně „zahradnický“ déšť a trval
až do následujícího dopoledne. Přinesl vítaných 19 mm srážek, které se
tentokrát stačily vsakovat. Do konce druhé dekády se ráz počasí (oblačno, občas
přeháňky, ojedinělé bouřky a teploty mezi 8°C do 20°C) v podstatě nezměnil.
Další srážky přišly až v pondělí 21. 5. večer a napršely pouze 2 mm vody.
Poslední květnová dekáda byla poměrně teplá, noční teploty dosahovaly až
14°C, denní nepohybovaly mezi 20°C a 26°C. Přestože od začátku dekády
platilo varování meteorologů před silnými bouřkami, průtržemi mračen a
vichřicí, nic z toho Cep nepostihlo. Ve čtvrtek 24. 5. Odpoledne se zatáhlo a
spustil se opět mírný déšť. Bouřku bylo slyšet, byla ale mimo naši obec.
Vydatně zapršelo až v noci na pátek a spadlo 44 mm srážek. Voda v Cepu
nenadělala žádné škody. V pátek 25. 5. ještě doznívaly slabé přeháňky, které
přinesly další 2 mm vody, ale v sobotu po rozplynutí ranní mlhy bylo skoro
jasno a teplo, odpoledne až 26°C, srážky žádné. Následující neděle 27. 5. byla
prakticky stejná, jen bez ranní mlhy. Až do konce měsíce vládlo teplé počasí se
sluncem, jen odpolední a noční čas byl více oblačný, až zatažený. Sporadické
přeháňky přinesly dohromady jen 2 mm srážek. Teploty v noci až 18°C,
odpoledne mezi 24°C a 27°C.
Měsíc jako celek byl teplotně mimořádně nadprůměrný a nejteplejší za
uplynulých 243 roků. Srážkově byl silně nadprůměrný, napršelo celkem
116mm. Dlouhodobý průměr je 57 mm, to znamená, že byl letos překročen
o více, než 100%. Více mokrý byl jen květen v roce 2014, kdy spadlo srážek
146 mm, nejméně pak v roce 2000, jen 12 mm.
Měsíc červen byl pokračováním počasí ve stejném duchu, jako na konci května.
První dekáda byla celá opravdu „letní, teploty vesměs byly ve dne mezi 22°C a
28°C, noční pak mezi 12°C a 19°C. občas se sice objevila oblačnost a bylo i
zataženo, ale na déšť jsme čekali zbytečně. Někdy se sice zcela mimořádně
objevil náznak přeháňky, ale voda ani souvisle nenamočila zem a srážky nebylo
lze měřit. Biozátěž se z 1. stupně ve druhé polovině dekády dostala na úroveň 2.
stupně, tj. střední zátěže. Bouřku bylo několikrát slyšet jen v dálce. Řádění živlů
a zprávy o napáchaných škodách jsme naštěstí mohli sledovat jen ve sdělovacích
prostředcích. Ale pořádný déšť by bezpochyby přivítali všichni obyvatelé žijící
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v našem regionu. Poslední den dekády, neděle 10. 6. přinesla přeháňku
s neměřitelnými srážkami, po které se opět vrátilo léto.
Začátek druhé dekády byl ještě letní, v pondělí 11. 6. byly denní teploty již od
rána nad 22°C, bylo dusno a odpoledne okolo 28°C. To se ale brzy začalo měnit,
protože se přiblížila studená fronta. Večer se zatáhlo a po 23:00 hod. přišel déšť,
který přinesl 6 mm dlouho očekávaných srážek. Také se blýskalo a duněl hrom,
ale bouřky Cep i tentokrát vynechaly. V úterý 12. 6. panovala proměnlivá
oblačnost, sporadické srážky byly přes den neměřitelné. Večer ale opět začalo
pršet a pršelo také celou následující středu 13. 6. Do středečního večera spadlo
34 mm srážek, ve čtvrtek 14. 6. bylo sice zataženo až do večera, ale beze srážek.
Od pátku 15. 6. se zase začalo vracet, tohoto roku trochu předčasné, léto. Letní
byly také dny následujícího víkendu. Bylo polojasno až oblačno, ale srážky
žádné a denní teploty do 26°C. Nepršelo až do konce druhé dekády, jejíž druhá
polovina byla opět letní, s občasnou vyšší oblačností, ale většinou polojasná až
skoro jasná. Teploty ve středu 20. 6. atakovaly 30°C, a celá situace připomínala
spíše vrcholné léto, než konec jara.
Poslední dekáda začala opět teplým prvním letním dnem 21. 6., v Cepu beze
srážek, kterých ale v jiných krajích ČR bylo dost, vesměs přívalových, a někde
padaly také kroupy. Večer po 20:00 hodině sice několikrát vypadla dodávka
elektřiny, vál silný vítr, ale jiné problémy počasí nepřineslo. Slabých srážek (2
mm) jsme se dočkali až 22. 6. V dalších dnech bylo oblačno, chladno, odpolední
teploty dosahovaly jen 14°C - 17°C, v noci do 10°C. Sporadické přepršky byly,
co se srážek týká, neměřitelné. Více zapršelo až v noci na pondělí 25. 6., kdy
spadly 3 mm vody, následující noc pak přinesla 5 mm vody. Rovněž ve středu
26. 6. v noci pršelo, a déšť, kterému můžeme v Cepu říkat „zahradnický“,
s občasnými přestávkami trval až do pátečního rána (29. 6.). Za tuto dobu
napršelo dalších 36 mm srážek. Přepršky pokračovaly dále a do konce měsíce
přibyly ještě 2 mm vody. Teploty ve třetí dekádě dosáhly svého maxima
v posledních dnech, kdy odpoledne dosahovaly 20°C až 22°C. Noční teploty se
v těchto dnech pohybovaly v rozmezí 5°C až 12°C. Konec měsíce byl většinou
zatažený, slunce se objevovalo jen výjimečně a krátkodobě.
Červenec začal mírným oteplováním, až do 6. 7. bez jakýchkoliv srážek.
Zpočátku první dekády byly noční teploty velmi nízké, v Cepu dosahovaly jen
5°C až 7°C. V některých horských lokalitách ale dokonce mrzlo a nebylo
výjimkou, že teploměr ukázal – 5°C, v jednom případě dokonce – 10°C.
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Postupně se ale oteplilo a v polovině první dekády dosáhly teploty v noci až
17°C. Podobně odpolední teploty z 18°C až 20°C na začátku dekády, vystoupily
v její polovině na 28°C (jinde až přes 30°C). Přes různá varování meteorologů
před bouřkami a srážkami platícími pro druhou polovinu první dekády, v Cepu
opět ani nekáplo, teprve v noci na pondělí 10. 7. spadly pouhé 2 mm srážek.
Zemědělci a zahrádkáři z toho mnoho radosti neměli, jejich úroda utrpěla totiž
značné ztráty. Například jablka a jiné ovoce padalo se stromů suchem, narostlo
jen „krátké“ obilí, a v první dekádě července pomalu „končily“ v lesích okolo
Cepu borůvky, které v jiných létech v tuto dobu ještě ani nezačaly zrát. Pršet
začalo až 10. 7. odpoledne a do rána 11. 7. spadlo celkem 13 mm srážek.
Druhá dekáda tedy začala mírným ochlazením (ráno 11. 7. jsme naměřili 13°C)
a všude bylo vlhko. Přes den se oblačnost velice rychle měnila, ale další 2 mm
napršely až v noci na čtvrtek 12. 7. Následující obrázky ukazují oblohu, ze které
ani nekáplo. Je to neuvěřitelné, ale je to tak a stojí to za snímek.

Také v dalších dnech nepršelo, oblačnosti ubývalo a vrátilo se léto takové, na
jaké jsme zvyklí. Noční teploty kolísaly mezi 13°C a 17°C, odpolední
dosahovaly příjemných 22°C až 27°C. Lehce zapršelo pouze 14. a 16. 7., ale
bylo stále teplo a střídavě polojasno až skoro zataženo. Souhrn srážek nepřesáhl
2 mm. Až do konce dekády potom nepršelo, počasí bylo ustálené, beze změn.
Třetí dekáda začala deštěm a to v noci na 21. 7., kdy napršelo 9 mm vody.
Zároveň se začalo oteplovat a denní teploty se pomalu postupně vyšplhaly přes
30°C, noční dosahovaly téměř 20°C. V Cepu nepršelo a počasí se pomalu
změnilo na tropické. Zapršelo až v pátek 27. 7. v pozdním odpoledni, kdy spadlo
7 mm vody. Dodejme jen „zaplať Bůh“! Poslední dny dekády byly rovněž
tropické, s denními teplotami nad 30°C a dočkali jsme se také tropické noci, kdy
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teplota neklesne pod 20°C. Horko a dusno dělalo potíže lidem starým,
nemocným a malým dětem. Prostě léto, které se moc nepodařilo.
Měsíc jako celek byl srážkově výrazně podprůměrný, když v Cepu spadlo
celkem 35 mm srážek, když dlouhodobý průměr je 65 mm. Teplotně byl
mimořádně nadprůměrný, a přinesl 11 tropických dnů s teplotami nad
30°C
Také měsíc srpen začal nepříjemným suchem a teplotami v rozmezí 28°C až
32°C. V Řeži v okrese Praha – západ bylo naměřeno dokonce 40,2°C. Přes 40°C
se teploty přehouply v řadě dalších lokalit. Jen 2. 7. v Cepu velice krátce
sprchlo, srážky byly ale zcela neměřitelné. Jak bylo zjištěno, ve čtvrtek 2. 7.
vydatně zapršelo v Jindřichově Hradci, o den později v Suchdolu nad Lužnicí,
v Cepu ale stále nic. Krátké, ale prudké přepršky jsme se dočkali až v úterý 7. 8.
Spadly v malé chvíli 2 mm vody, pak se opět rozsvítilo slunce a pokračovalo
úmorné vedro. Nedostatek vody byl kritický, dokonce už jeden díl vltavské
vodní cesty byl prohlášen za nesplavný. Z Orlické přehrady odtékalo více vody,
než kolik dával přítok. K ochlazení došlo až koncem první dekády, v pátek 10.
srpna bylo zataženo, teploty poklesly na příjemných 22°C, a odpoledne přišel
také dlouho očekávaný déšť a s přestávkami pršelo až do časného rána v sobotu
11. 8. Dohromady napršelo 8 mm vody, která teď měla cenu zlata. Tak začala
také druhá dekáda měsíce. Teploty v noci spadly až k 10°C, přes den
nepřekročily 25°C. Zvolna se ale opět začalo oteplovat. Nedostatek vody působí
milionové škody rybářům, protože hynou ryby ve velkém pro nedostatek
kyslíku, a na mnoha místech už není možné ani koupání pro množství řas a
sinic. Na Třeboňsku je možno potkat tisíce turistů ze všech koutů ČR i z ciziny a
tisíce dopravních prostředků, především kol a osobních aut. V Třeboni teď už
nešlo nejen zaparkovat, ale často ani zastavit. A tito všichni dospělí, děti, psi,
toužili po kousku stínu a svlažení. Pro většinu to bylo nesplnitelné přání. Také
největší moravský rybník Nesyt se stal mrtvou vodou. Zahynulo tam cca 100 tun
ryb. Škoda je nevyčíslitelná. Třeboňští rybáři zatím kalamitu zvládají „bez ztráty
květinky“.
Večer v pondělí 13. 8. a v následující noci přišel drobný příjemný déšť, který
přinesl 10 mm vody a dopoledne 14. 8. ještě další 2 mm. Přestože noční teplota
se pohybovala okolo 15°C a odpolední dosáhla až 28°C, dalo se už poměrně
dobře dýchat. Potom se ale vrátily parné dny, které trvaly až do konce druhé
dekády. Noci byly sice už chladnější, teplota dosahovala 10°C až 13°C, ve dne
ale teploměry ukazovaly 28°C až 31°C. Pouze v neděli 19. 8. okolo 16:00 hod.
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krátce sprchlo a spadl cca 1 mm vody. Také třetí dekáda začala sluncem,
horkem a suchem. Tento stav trval ale jenom 3 dny. V pátek 24. 8. se zatáhlo,
zabouřilo, ale hlavně ochladilo až na 20°C a s přestávkami napršelo do
sobotního rána 25. 8. celkem 10 mm tolik potřebné vody. Došlo i na kroupy, ale
veliké jen jako hrách, které nezpůsobily žádné škody. Další srážky přišly v noci
ze soboty na neděli 26. 8. Do rána spadly další 4 mm. Ochladilo se a lidé i
příroda se trochu vzpamatovali z předchozích tropických veder. Do konce
měsíce byly noci chladné, (4°C až 10°C), přes den teploty dosahovaly 25°C až
28°C, v posledních dvou dnech už pouze 18°C až 20°C. Ve čtvrtek 30. 8. také
mírně zapršelo a spadly 3 mm vody.
Dohromady spadlo v srpnu 2018 40 mm dešťových srážek. Dlouhodobý
průměr srpnových srážek je 64 mm. Srážkově tedy byl letošní srpen
podprůměrný, ale ještě hůře na tom byl srpen 2003, kdy spadlo jen 19 mm,
naopak v roce 2010 spadlo dokonce 155 mm a tento měsíc byl
„nejmokřejším“ srpnem za několik desítek let. Teplotně byl srpen 2018
mimořádně nadprůměrný. Bylo v něm 13 tropických dnů (v celém roce 26).
Průměrná teplota 19,2°C byla výrazně překonána a dosáhla 22,1°C. Ještě
tepleji bylo v srpnu 2015 (průměr 22,7°C), nejchladněji v roce 1940
(průměr jen 15,3°C¨).
Měsíc září začal sobotou 1. 9., dnem od rána zataženým a deštivým a chladným.
Denní teplota se „vyšplhala“ jen ke 13°C a občasný déšť trval i v noci na
následující neděli. Do nedělního rána spadlo celkem 14 mm srážek. Pršelo také
v pondělí a to hlavně v noci na úterý 4. 9., a to velmi vydatně. Do úterního rána
napršely celkem 24 mm vody. Za první tři dny tedy téměř tolik, jako za celý
uplynulý srpen. Noční teplota kolísala mezi 13°C a 15°C, odpolední pomalu
stoupala ke 20°C. Pršelo a bouřilo také v noci z úterý na středu 5. 9. Do
středečního rána spadlo 11 mm srážek a den nás přivítal hustou mlhou, ležící
nad celým regionem. Ta se v průběhu dne rozpustila a do večera pak byla jasná
až polojasná obloha. Teplota odpoledne dosáhla až 22°C. Opět pár přeháněk
přišlo ve čtvrtek 6. 9., v následující pátek ukázalo měřící zařízení celkem 4 mm
srážek. Sobota a neděle (8. a 9. 9.) byly už dny polojasné až skoro jasné a teplota
ve dne pomalu vystoupila na nedělní hodnoty 22°C až 25°C, když v noci
teploměr ukázal jen 6°C až 8°C. Pondělí 10. 9. bylo prakticky podobné, jako oba
předchozí dny. Druhá dekáda začala opravdu „letně“, nejteplejším dnem byla
středa 11. 9., kdy teploty odpoledne na řadě stanic atakovaly 30°C a obloha byla
jasná až skoro jasná. V Cepu dosáhla teplota až k 27°C. Dny následující již
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přinesly oblačnost a přeháňky (čtvrtek až večer), protože přecházela nevýrazná
studená fronta. Páteční dopoledne bylo zamračené, pršelo, ani odpoledne se
oblačnost nerozpouštěla, pršelo i přes noc na sobotu 15. 9. a napršelo 17 mm
vody. Od soboty se pomalu oteplovalo. Už ve středu 19. 9. dosáhla teplota
odpoledne na některých místech ČR opět tropických 30°C. V Cepu bylo zcela
jinak. Dopoledne zde mírně zabouřilo a spustil se dosti vydatný déšť, který
přinesl 10 mm vody. Odpoledne ve středu a ve čtvrtek 20. 9. už bylo slunečno a
jasno, respektive skoro jasno, beze srážek a příjemně teplo. Odpoledne až 25°C,
v noci 10°C až 14°C. Tak skončila druhá dekáda. Třetí dekáda začala teplým a
slunečným pátkem 21. 9., který přinesl zřejmě poslední možnost koupání a
slunění. Na řadě míst v ČR vystoupala odpoledne teplota k tropickým
hodnotám, bylo naměřeno až 31°C, v Cepu pak 26°C. V noci na sobotu 22. 9. se
prudce ochladilo až na 8°C, přišel velmi silný vítr a pršelo. Spadly 3 mm vody a
sobotní ráno bylo zatažené, smutné a chladné. O páteční letní pohodě jsme si
mohli nechat jen zdát. V sobotu odpoledne teploměr dosáhl jen na 15°C. Právě
uplynulý týden přinesl na řadě míst ve světě přírodní katastrofy ve formě
orkánů, smrští, záplav, bouřek a přívalů mořské vody, hnané větrem. Trpěl celý
východ USA, jihovýchod Asie a v Evropě dokonce i Švédsko. Zahynuly desítky
lidí.
Zlomovým dnem, co se počasí týká, byla neděle 23. 9. Večer ve 21:00 hod.
začal vát silný vítr a pršelo. Rovněž v pondělí bylo deštivo a nepříjemně větrno.
Nejhorší situace byla na Jindřichohradecku, kde bylo mnoho lokalit bez
elektrické energie, popadala spousta stromů a hasiči měli „napilno“, především
při uvolňování železniční cesty a silnic. Do rána v úterý 25. 9. spadlo
dohromady 7 mm srážek. Noci byly chladné, například z pondělí na úterý 25. 9.
ukázal teploměr v Cepu jen 2°C a přes den pak rtuť nepřelezla 10°C. V úterý
sice již nefoukalo, bylo polojasno až oblačno, ale lidé si už museli doma zatopit.
Na horách se začátkem třetí dekády objevil také sníh (Krkonoše, Beskydy a
Jeseníky), a na různých místech uhodily přízemní mrazíky. Nejchladnější noc
byla z úterý na středu 26. 9., kdy v Cepu byly – 3°C.1 Ve středu odpoledne jsme
se dočkali + 15°C, den byl polojasný až skoro jasný, beze srážek. Poslední dny
měsíce pokračovaly chladnými rány. V Cepu mrzlo ještě 29. 9., ráno jsme
naměřili – 2°C. Odpolední teploty se pohybovaly mezi 10°C a 17°C.
Také měsíc září patří k teplotně nadprůměrným. V roce 2018 to bylo zatím
6 měsíců (duben až září), které byly teplejší, než jsou průměrné hodnoty.
1

Nejchladněji bylo na Rokytce na Šumavě a to dokonce – 10,7°C.
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Od roku 1886, odkdy se sleduje počasí v Českých Budějovicích, k něčemu
podobnému nedošlo. Dva zářijové dny byly letos dokonce tropické (12. a 21.
září). Také srážkově bylo letošní září nadprůměrné. Dlouhodobý průměr
srážek pro tento měsíc je 44 mm. V Cepu napršelo rovných 80 mm. Nejsušší
bylo září 2009 (jen 11 mm), velmi deštivé září bylo v roce 1940, kdy
napršelo 107 mm.
Říjen hned na počátku přinesl chladné noci, v Cepu jsme naměřili v noci na
pondělí 1. 10. – 2°C, další noc už byla „nad nulou“ a v noci na středu 3. 10. už
teploměry ukázaly +8°C. Obloha byla od začátku měsíce skoro zatažená až
zatažená, foukal nepříjemný studený vítr a spadly občasné velmi slabé srážky,
které do středečního zataženého rána přinesly dohromady pouze 1 mm vody. Ve
středu odpoledne se také oblačnost rozpouštěla a vyšlo opět slunce. Odpolední
teplota se ustálila na příjemných 15°C. Slunečný byl i následující čtvrtek s noční
teplotou +3°C a denní 16°C. Od následujícího pátku 5. 10. se vrátilo babí léto,
bylo jasno až skorojasno, výjimečně polojasno, noční teploty dosahovaly až na
8°C, respektive 10°C. Denní teploty byly mezi 17°C a 20°C. Srážky žádné,
biozátěž vesměs na stupni 1. Takové počasí trvalo až do závěru první dekády.
Výjimkou bylo jen pondělí 8. 10., od rána zatažené, beze srážek, ale odpoledne
již polojasné a teplé. V úterý 9. 10. byla již od rána v celém regionu hustá mlha,
v některých lokalitách byla viditelnost jen na 5 – 10 metrů. Po rozpuštění opět
skoro jasno. I další středa 10. 10. byla už bez mlhy, ale teplá a slunečná. Druhá
dekáda začala čtvrtkem 11. 10., který byl zalit sluncem, v noci ukázal teploměr
až 13°C, odpoledne pak 20°C. Subjektivně bylo ale pociťováno větší chladno,
což způsobil čerstvý a studený vítr, který foukal prakticky celý den. Větrno bylo
i v dalších dnech, zvláště v neděli 14. 10. byl vítr nepříjemný a zvláště na severu
Čech působil potíže a znemožnil například provoz lanovek na horách. Teploty se
stále pohybovaly v noci mezi 8°C a 13°C, ve dne mezi 17°C a 20°C. Foukalo
nepříjemně až do úterý 16. 10., pak se vítr uklidnil. Do konce dekády pomalu
teploty ubývalo jak v noci, tak ve dne. V sobotu 20. 10. už v noci teplota nikde
nepřesáhla 4°C, ve vyšších polohách se vyskytly také ranní mrazíky, a
odpoledne jsme naměřili maximálně 13°C. Poslední dva dny byly zatažené
nízkou oblačností a mlhavé prakticky celé, v předchozích dnech se ranní mlha
v průběhu dopoledne ještě rozpustila a bylo slunečno. Příjemné babí léto ale
neodvolatelně skončilo. Třetí dekáda začala nedělí 21. 10., která byla od rána
zatažená, a v Cepu velmi slabě také zapršelo. Srážky byly neměřitelné.
Odpoledne ale už bylo polojasno a teplota okolo 13°C. Přišla chladná noc, na
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pondělí 22. 10. (v Cepu naměřeno až – 3°C). Pondělní ráno bylo sice chladné,
ale s téměř jasnou oblohou, která vydržela až do večera. Teplota ale nepřekročila
10°C. Také následující den začal s jasnou oblohou. Večer se ale zatáhlo a začal
foukat silný vítr, který v noci dosáhl na horách v nárazech rychlosti až 150
km/hod., v nižších polohách pak 70 – 90 km/hod. Tisíce lidí v republice bylo
bez proudu a také vlaky na řadě spojů nejely pro popadané stromy. V noci
začalo slabě pršet a pršelo také celou středu 24. 10. Do čtvrtečního rána spadlo
v Cepu celkem 13 mm vody. Denní teplota nepřesáhla 9°C. Silný vítr vál i
v průběhu čtvrtka 25. 10., utišil se až v pátek 26. 10. Následující sobota byla
zatažená a deštivá. V noci klesla teplota na 1 – 2°C, denní vystoupila jen k 7°C.
Do sobotního poledne napršelo celkem 21mm srážek. Srážky nad 800 m
nadmořské výšky byly sněhové. Na šumavském Churáňově spadlo až 12 cm
sněhu, v polohách 800 až 1000 m to bylo 6 až 8 cm. Také sváteční neděle 28.
10. byla mokrá a chladná, podobně, jako následující pondělí 29. 10. Spadly další
3 mm vody a teprve pozdě odpoledne a večer se začalo, na tuto roční dobu
vzácně, oteplovat a teploměr vystoupal až na 15°C. Následovala také nezvykle
teplá noc, když na některých místech ČR bylo dosaženo teploty blízké 20°C.
Bylo to v Mošnově na severu Moravy, když okolo 20:00 hodiny došlo ke
skokovému nárůstu teploty cca o 10°C a teploměr se zastavil na hodnotě 19,8°C,
což už je jen krůček k tropické noci (teplota 20°C a více). Tak teplá noc na
konci října není zatím nikdy v historii sledování počasí zaznamenána. Úterý 30.
10. bylo skoro jasné a přesto, že vál čerstvý vítr, velmi příjemně teplé. V Cepu
jsme odpoledne naměřili až 16°C. A opět přišel nečekaný zvrat. Noc na středu
31. 10. byla opakem předchozí a ráno ukázaly teploměry hodnoty mezi 0°C a –
2°C. Řidiči zase škrábali skla vozů. Poslední den měsíce, středa 31. 10. byl opět
skorojasný až polojasný a teplota přes den dosáhla až 13°C. Tak jsme se
rozloučili s mimořádně teplým říjnem a jeho meteorologickými rozmary.
Srážkové byl letošní říjen skoro přesně průměrný, když úhrn srážek byl 38
mm (dlouhodobý průměr je 36 mm). Nejméně pršelo v říjnu 1943 (jen 2
mm) a nejvíce v říjnu 1941 (104 mm). Teplotně byl letošní říjen výrazně
nadprůměrný. Průměrná teplota v tomto měsíci je dlouhodobě 9,3°C,
nejteplejší říjen byl dosud v roce 2001, kdy bylo dosaženo průměru 12,2°C.
Ten byl ale letos přesvědčivě překonán. Nejchladněji bylo v říjnu 2003, kdy
bylo dosaženo průměru jen 6,3°C. Celkově bylo počasí v letošním říjnu
velice nestabilní a připomínalo příslovečnou „houpačku“. V lesích se ještě
stále daly sbírat houby a na některých místech kvetly dokonce fialky.
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Listopad začal čtvrtkem 1. 11., a prvním skoro jasným ránem s denní teplotou
až 14°C. V průběhu dne se obloha začala pomalu zatahovat, ale srážky se Cepu
vyhnuly. Dočkali jsme se jich až v pátek 2. 11., především pak v noci na sobotu
3. 11. Pátek i sobota byly dny vesměs zatažené nízkou oblačností, s noční
teplotou do 8°C, denní mezi 13v a 17°C. Rekordních 20°C a více bylo v sobotu
naměřeno na dvaceti stanicích, především na východě republiky. Do nedělního
rána 4. 11. spadlo celkem 13 mm srážek. Oblačnost se v průběhu neděle
nerozpustila a ani odpoledne jsme se nedočkali sluníčka. Teplota dosáhla 14°C.
Následující pondělí 5. 11. začalo také zataženou oblohou, mokrou zemí, ale bez
měřitelných srážek. Teplota v noci byla opět do 8°C, odpoledne teploměr ukázal
pouze 12°C. Vál čerstvý vítr a biozátěž byla na stupni 2. Oblačnost se rozpustila
až během dopoledne v úterý 6. 11. Na severní Moravě byly naměřeny teploty
přesahující 20°C, ale v Cepu v noci do 8°C a odpoledne opět jen 13°C. Ráno
zatažené a vlhké dny s odpoledním částečným vyjasněním, bez měřitelných
srážek a s teplotami v noci od 4°C do 8°C, odpoledne od 8°C do 12°C trvaly až
do konce první listopadové dekády. Ochlazovalo se jen velmi zvolna a teploty
byly na toto období výrazně nadprůměrné.
Počasí mělo stejný charakter i na začátku druhé dekády. Neděle 11. 11. začala
zataženou oblohou, ale už během dopoledne se oblačnost rozpustila a až do
večera jsme měli příjemný, slunečný den, s odpolední teplotou kolem 10°C.
Následující noc byla chladnější, naměřili jsme 3 až 4°C a pondělí 12. 11. bylo
pak zatažené po celý den, s lehkou ranní mlhou a teplotou jen do 8°C. Srážky
žádné. V dalších dnech pokračovalo ochlazování. Noční teploty už klesaly pod
0°C, (v noci ze 14. na 15. 11. to byly už – 3°C), denní nepřekročily +7°C. Po
rozpuštění ranní nízké oblačnosti bylo vždy přes den už od úterý 13. 11.
polojasno až skoro jasno, srážky žádné. Podobný ráz mělo počasí i v dalších
dnech až do neděle 18. 11., jen s tím rozdílem, že teploty v noci i ve dne trvale
pomalu klesaly. Přelomovým dnem byla právě zmíněná neděle, kdy v noci ze
soboty bylo na teploměru až – 4°C, odpoledne pak +1°C. V neděli večer začalo
drobně sněžit a do pondělního rána 19. 11. spadlo cca 5 cm sněhu, který zůstal
ležet. Noční teplota z neděle na pondělí byla až – 6°C, ani odpoledne 19. 11.
nevystoupila teplota nad 0°C. Od úterý 20. 11. se začalo velmi pomalu
oteplovat. Přesto bylo vesměs zataženo nízkou oblačností, ráno s mrholením a
teplotou přes den okolo + 1°C. Tak skončila druhá dekáda listopadu. Ve sředu
21. 11. byla situace obdobná, okolo 8:00 hodiny drobně zapršelo, ve dne se
teplota pohybovala mezi + 1°C a +4°C. Noční už klesala jen k 0°C. Po všechny
tyto zatažené dny byla biozátěž na středním stupni, tj. 2. Až do neděle 26. 11.
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trvalo počasí podobné, tj. nebe trvale zatažené s občasným deštěm, nejsilnějším
asi v pátek 24. 11. Teploty se po všechny tyto dny držely ve dne i v noci nad
0°C v rozmezí od + 1°C do + 5°C. Bylo sychravo, nevlídno, ale bez
nepříjemného větru. Druhá polovina poslední dekády byla ve znamení
pozvolného ochlazování. V pondělí 26. 11. Od rána pršelo, ranní teplota byla
pouze + 1°C a ven by „psa nevyhnal“. Podobné bylo i následující úterý, ale
noční teplota v Cepu dosáhla už – 6°C (na Šumavě bylo naměřeno v několika
stanicích více, než – 20°C, na Březníku dokonce – 23°C), odpoledne a večer
pršelo, sníh zůstal na horách. Následující středa 28. 11. byla od rána jasná,
slunce svítilo prakticky celý den, ale teplota odpoledne dosáhla maximální
hodnoty + 1°C. Vál silný, studený vítr. Následovala opět mrazivá noc. Čtvrtek i
pátek, dva poslední dny měsíce, byly podobné, jen s tím rozdílem, že poměrně
silný vítr se během čtvrtka uklidnil a v pátek 30. 11. večer začal padat sníh. Do
rána ho spadlo cca 5 cm. Také poslední listopadová noc byla mrazivá, zde jsme
naměřili až – 6°C.
Listopad tohoto roku byl srážkově podprůměrný, teplotně spíše lehce
nadprůměrný a to zvláště ve své první polovině. Dlouhodobý průměr
teploty pro listopad je 4,3°C. Ten byl letos překročen o cca 1,5°C. Nejsušší
listopad byl v roce 2011, kdy spadl pouhý 1 mm vody za celý měsíc. V roce
1937 pršelo nejvíce, a spadly 74 mm dešťových srážek. Dlouhodobého
průměru 32 mm nebylo ani zdaleka dosaženo, protože spadlo dohromady
jen 20 mm vody.
Sobota 1. prosince byla zpočátku zatažená, ale slabé sněžení dopoledne ustalo a
mraky se roztrhaly. Nebe bylo polojasné, teplota pomalu stoupala nad 0°C.
Odpoledne dosáhla až + 2°C. Následující neděle byla zpočátku beze srážek, ty
se ale dostavily již odpoledne okolo 15:00 hod. Navíc začaly namrzat, takže se
z komunikací stalo ledové kluziště. Následující pondělí 3. 12. uplynulo ve
znamení nesjízdnosti řady silnic, dopravních nehod a zpoždění vlakových spojů
a to až o 4 hodiny z důvodu namrzlých trolejí, přestože denní teplota vystoupala
až na +10°C. V permanenci proto byly dieselelektrické stroje, ale těch bylo
málo. V noci na úterý 4. 12. vydatně pršelo a vál silný vítr. Roztály i poslední
zbytky ležícího sněhu, teplota dosáhla až +7°C. Úterní ráno už bylo beze srážek
a po 09:00 hod. vyšlo také slunce. Denní teplota vystoupala na +9°C. Okolo
15:00 hod. se ale opět zatáhlo a lehce zapršelo. Teplota večer rychle klesala až
na – 2°C v noci. Ještě ráno ve středu 5. 12. byla teplota 0°C, ale obloha čistá,
slunečno a bez větru. A přes den teplota sice opět začala stoupat, ale večer už
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bylo opět mrazivo. V noci na čtvrtek 6. 12. Teplota poklesla až na – 3°C, ráno se
pomalu tvořila opět ledovka. Přes den bylo lehce nad 0°C, večer a v noci +3°C.
Beze srážek. Další dny až do pondělí 10. 12. byly, co se počasí týká, sobě velice
podobné. Teploty noční i denní se pohybovaly okolo 0°C, objevily se také
občasné dešťové srážky. Změna začala až večer 10. 12. Teploměr už začal
ukazovat teplotu velice mírně pod 0°C a v noci začalo sněžit. Sněžilo i v úterý
11. 12. dopoledne, sníh ale rychle odtával a okolo poledne už byl prakticky pryč.
Další dny proběhly ve znamení postupného velmi mírného ochlazování, ale u
nás jen se sporadickými a slabými sněhovými přeháňkami. Silnice zde byly
sjízdné a bez potíží, naproti tomu zprávy ve sdělovacích prostředcích denně
hovořily o stojících kolonách vozidel desítky kilometrů dlouhých, převážně na
D1, kde sta kamionů uvázlo ve stoupání na vozovkách. V noci na pátek 14. 12.
jsme naměřili teplotu – 6°C a ani přes den teplota nepřekonala 0°C. V noci
začalo velmi slabě sněžit a v sobotu 15. 12. ležela asi 2 cm silná sněhová
pokrývka. Sníh netál, protože stále, v noci i ve dne mrzlo. Do večera napadly
další 3 cm sněhu. Také následující neděle byla teplotně po celý den pod bodem
mrazu, ale nesněžilo. Od pondělí 17. 12. se začalo opět mírně oteplovat. Již
v úterý 18. 12. prakticky veškerý ležící sníh odtál a teploty byly sice v noci ještě
slabě pod 0°C, ale ve dne dosáhly až +1°C. Další dny byly teplotně okolo 0°C
ve dne, v noci přišly ještě mrazíky a občasné slabé srážky byly zpočátku
dešťové, 2 až 3 cm sněhu napadly ve čtvrtek 20. 12., ale od pátečního večera se
prudce oteplilo, sníh roztál a v noci na sobotu 22. 12. začalo silně pršet. Pršelo i
dopoledne v sobotu, vody bylo opravdu hodně. V Cepu ale nebyly potíže jako
jinde v ČR, kde buď byly cesty zaváty sněhem (sever a východ), nebo byly
vyhlášeny první stupně povodňové aktivity. Odpoledne 22. 12. jsme se
překvapivě dočkali i sluníčka a teploměr ukázal +8°C. Vše nasvědčovalo tomu,
že Vánoce budou opravdu opět „na blátě“. Také následující neděle 23. 12. byla
na předvánoční čas mimořádně teplá. V noci +5°C a ve dne až +10°C. Den byl
beze srážek, ale také bez sluníčka. Zataženo bylo po celý den. V noci na „Štědrý
den“ (pondělí 24. 12.) opět mrzlo, v Cepu byly – 3°C, velmi slabě zasněžilo a
sníh okamžitě roztál, protože ve dne bylo až +6°C. Podobné počasí panovalo
prakticky až do konce roku, s tím rozdílem, že případné slabé srážky už byly jen
dešťové a teplota v noci byla po celou druhou polovinu dekády lehce nad 0°C.
Tak skončil rok 2018, který byl nejteplejším rokem za posledních 100 let.
Také prosinec 2018 patřil k teplotně nadprůměrným měsícům. Srážkově
byl průměrný. Přesto se vodní deficit z léta nepodařilo kompenzovat ani
zdaleka.
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Ze starých letopisů
Rok 1918
Začátek roku 1918 přišel v době, kdy většina těžce zkoušeného obyvatelstva
monarchie už nevěřila, že by ještě někdy mohlo být lépe. Nikdo netušil, že
nastal poslední rok válečného běsnění a také poslední rok existence tak zvaného
„žaláře národů“, jak bylo Rakousko-Uhersko nazýváno.
Rozmary počasí
Jak lze usuzovat ze starých zápisů, nejsou výkyvy počasí charakteristické pouze
pro naši dobu. Uměly nepříjemně potrápit také naše předky. Zima roku 1918
byla sice mírná a jaro příznivé, zato v létě bylo mimořádné sucho a proto
nedostatek píce pro dobytek. Navíc 10. června mrzlo a žita následkem toho
„málo sypala“.
Drahota a hlad
Potíže se zásobováním dále narůstaly. Ceny potravin dosahovaly
astronomických hodnot. Byl jich takový nedostatek, že je už za peníze bylo
možno jen těžko koupit. Vzkvétal výměnný obchod. Bohatší lidé z měst na
venkově směňovali své šatstvo a cennosti za potraviny. Kdo neměl co nabízet
k výměně, byl v nezáviděníhodné situaci. Přestože existovaly přídělové lístky,
nebyly lidem mnoho platné, nic se za ně nedostalo. Zvláště těžkou dobu zažívala
česká menšina ve Vídni. V Praze proto vznikl dobročinný spolek „České
srdce“, který se snažil Čechům ve Vídni, a hlavně jejich dětem, situaci ulehčit.
Na prázdniny se mu podařilo umístit velký počet vídeňských dětí v soucitných
rodinách žijících v Čechách. Také v Cepu byly vídeňské děti přijaty. Ujali se
jich Jan Krejcha (č. 6), Jan Roubík (č. 14), František Kaška (č. 13), Josef
Jezvík (č. 28) a řídící učitel František Blažek.
Letní čas
Byl v roce 1918 zaveden již od 1. dubna a trval do 30. září. Opatření sledovalo
mimo jiné úsporu petroleje ke svícení. Ani ten už nebyl k dostání a rodina ho
mohla dostat na příděl pouze ½ až 1 litr. Jinak pro venkov neměl letní čas
pražádný význam.
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Rekvizice
Pro obec Cep byla pro rok 1918 předepsána povinnost odevzdat 5q pšenice, 60q
žita, 14q ječmene, 70q ovsa a 4 vagony brambor. Protože toto množství se
ukázalo jako nedostačující, pokračovaly opět rekvizice dům od domu, a ze zásob
ponechaných pro výživu rodin a setbu, se dále rekvírovalo. Přede žněmi tak
chyběl chleba i těm, kteří ho na poli sami „v potu tváře dobývali“. V okresech,
kde úřadoval rakouský hejtman, bylo s lidmi při rekvizicích zacházeno velice
tvrdě a bezohledně. Třeboňsko, a tedy i Cep, mělo v tomto směru štěstí. Podle
starého zápisu bylo zde postupováno mírně a lidé nebyli trestáni. V třeboňském
okrese byli většinou výkupními komisaři učitelé, kteří s lidmi žili, rozuměli jim
a také s nimi cítili. Byl proveden soupis dobytka, podle kterého bylo v naší obci
napočítáno 433 kusů hovězího dobytka, 10 koní, 4 ovce, 11 koz a 25 prasat.
Těch ale bylo více, protože jich řadu hospodáři zapřeli. V průběhu šesti
měsíců pak bylo v Cepu zrekvírováno, co se dobytka týče, celkem 109 kusů.
Sedlákům byl ponechán pouze jeden pár volů k tahu a krávy na mléko,
chalupníci musili voly odevzdat všechny a zůstávali bez potahů. Při rekvizici
dobytka vznikly v Cepu různé konflikty a ozvaly se také stížnosti na
nespravedlivý postup ze strany starosty obce.
Nedostatek všeho
Zásobovací situace byla tak špatná, že tomu dnešní člověk těžko uvěří. Obchody
zely prázdnotou, ceny toho, co se někde mohlo dostat, byly vyšroubovány do
absurdity. Látku, potřebnou k ušití jednoho obleku, bylo možno koupit asi za
1 200 K. Její kvalita byla při tom mizerná, často byla utkaná z kopřivového
vlákna. Lidé chodili v hadrech, které nikdo nespravoval, protože i za cívku nití
chtěli v obchodě víc, než 20 K. Příděl 70 kusů velmi špatného mýdla pro celou
obec (v té době asi 400 osob) na 3 měsíce, volal do nebe. Ale to ještě nebylo to
nejhorší. Příděly potravin byly na svém minimu. Například cukru měl dostat
jeden člověk na měsíc jen ½ kg. Ale opravdu jen měl, protože často nedostal
nic, cukr prostě nebyl.
Španělská chřipka
Přesto, že byl hlad a nedostatek snad všeho, co lze nějak nazvat, nevyskytovaly
se žádné známé nakažlivé nemoci. Do Evropy ale pronikla takzvaná „španělská
chřipka“. Na ni zemřelo ve Španělsku během jednoho měsíce na 8 milionů lidí.
Pravděpodobně ji na náš kontinent přinesli američtí vojáci z Kansasu. Vznikla
pandemie a během tří měsíců tak chřipka zaplavila Itálii, Velkou Británii,
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Španělsko, Čínu a Japonsko. V Cepu měla sice chřipku řada lidí, ale nedošlo zde
k žádnému úmrtí.
Válečné události
Dne 18. ledna se v Cepu konaly prohlídky osmnáctiletých chlapců. Odvedeni
byli a 6. února službu nastoupili František Chrt (č. 26), Karel Laštovka (č. 49)
a František Heřman. V dubnu bylo opět prohlíženo šest nejmladších ročníků,
ale odveden z nich nemohl být už nikdo.
Rakouská armáda proniknuvší koncem roku 1917 v Itálii až k řece Piavě byla
stále na této pozici a dále nemohla postoupit. Rusko, kde byl sesazen car a
vyhlášena republika, uzavřelo 7. prosince 1917 v Brestu Litevském mír
s Německem a Rakouskem. Podobně se prohlásila samostatnou republikou také
Ukrajina, která rovněž uzavřela s Německem a Rakouskem mír. Váleční zajatci,
kteří v Rusku nevstoupili do „Československých legií“ se vrátili domů. To se
týkalo také deseti mužů z Cepu. Byli to Jan Salaba, František Pech, František
Dvořák, Jan Pašek, Jan Čadek, Tomáš Korbel, Václav Dvořák, Karel
Hadač, Matěj Roubík a František Švec. Jejich radost ale dlouho netrvala. Po
krátké dovolené byla většina z nich opět povolána do armády na italské bojiště.
Výjimkou byl Karel Hadač (čp.29), který do armády již nenastoupil a stal se
členem tzv. „Zeleného kádru“. Podle pamětí příbuzných si vybudoval úkryt
v lese „Vochoz“, kam mu rodina nosila vše potřebné a ve svém úkrytu se dočkal
také konce války. Prostě měl štěstí.
Podle zápisu cepského kronikáře k roku 1918, se v obci stále zřetelněji ozývaly
zprávy o existenci revoluční zahraniční československé vlády v čele
s profesorem T. G. Masarykem a bojích československých legií,
zformovaných ve Francii, Itálii a Rusku z rakouských válečných zajatců,
respektive z Čechů a Slováků žijících před válkou v těchto státech. O tom
nejvíce věděli cepští muži, kteří se navrátili z ruského zajetí.
Od počátku roku 1918 bojovala rakouská armáda už jen v Itálii. Francouzské
bojiště bylo výlučně německou záležitostí. K poslední rakouské ofenzivě na řece
Piavě došlo v březnu 1918. Ta se opět nezdařila. Naopak, nápor italských vojsk
v říjnu 1918 prolomil piavskou frontu a rakouský odpor se zcela zhroutil.
Demoralizovaná armáda toužila po ukončení války a míru, stejně, jako obyčejní
lidé v zázemí všech bojujících států. Již dříve docházelo v armádě k odporu proti
rozkazům velení a vyskytly se také otevřené vzpoury, jako například již 1. 2.
1918 vzpoura námořníků v boce Kotorské (křižník Sankt Georg), 21. 5. 1918
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v Rumburku (náhradní prapor 7. střeleckého pluku) a následně v České Lípě
(18. pěší pluk).
Vzpoury byly potlačeny a jejich vůdcové popraveni.

Vzbouření námořníci v boce Kotorské

Poprava vůdců „Rumburské vzpoury“ Stanko Vodičky, Františka Nohy a
Vojtěcha Kováře 29. května 1918
Není se proto co divit, že v říjnu už nikdo bojovat nechtěl. Ústup se 26. října
změnil v útěk. Vojáci se zbavili zbraní a pospíchali nejkratší cestou k domovu.
Mnoho jich ale, bohužel, upadlo do italského zajetí, a tím se jejich návrat domů
o řadu měsíců odložil.
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28. říjen 1918
A konečně přišel zlomový den 28. říjen, který se nesmazatelně zapsal do historie
národů Rakousko – Uherska. Na Václavském náměstí v Praze byla vyhlášena
Československá republika. Její řídící orgán, „Národní výbor“, tohoto dne vydal
svůj první „Zákon o zřízení samostatného státu československého“. Do nově
vzniklého státu patřily Čechy, Morava, Slovensko a Slezsko.
Ustavení republiky bylo po celé zemi přijato s jásotem. Nejinak tomu bylo také
v naší obci. Řídící učitel pan František Blažek svolal 3. listopadu občany
Cepu a ve své řeči podle dobového zápisu „vysvětlil tento světodějný obrat,
který po třistaleté porobě vykvetl z krve našich padlých, za právo a spravedlnost
bojujících legionářů, zásluhou profesora T. G. Masaryka“. Na závěr
shromáždění zazpívali přítomní národní hymnu „Kde domov můj?“.

Václavské náměstí 28. října 1918
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První vláda Československé republiky
Nové Národní shromáždění na své první schůzi 14. listopadu oficielně
prohlásilo Československou republiku a do jejího čela zvolilo člověka, který se
o její vznik zasloužil nejvíce, profesora T. G. Masaryka.
Byla také jmenována sedmnáctičlenná vláda republiky v tomto složení:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Premiér
Ministr zahraničí
Ministr vnitra
Ministr nár. obrany
Ministr zemědělství
Ministr železnic
Ministr veřejných prací
Ministr sociální péče
Ministr vyučování
Ministr spravedlnosti
Ministr pošt a telegrafu
Ministr financí
Ministr obchodu
Ministr zásobování
Ministr zdravotnictví
Ministr bez portfeje
Ministr bez portfeje

Dr. Karel Kramář
Dr. Edvard Beneš
Antonín Švehla
Václav Klofáč
Karel Prášek
Dr. Isidor Zahradník
František Staněk
Dr. Lev Wintr
Gustav Haberman
Dr. František Soukup
Jiří Stříbrný
Dr. Antonín Rašín
Dr. Adolf Stránský
Dr. Bohuslav Vrbenský
Dr. Vavro Šrobár
Dr. Milan Štefánik
Dr. Mořic Hruban

Nár. demokrat
Pokrokovec
Agrárník
Nár. socialista
Agrárník
Agrárník
Agrárník
Soc. demokrat
Soc. demokrat
Soc. demokrat
Nár. socialista
Nár. demokrat
Nár. demokrat
Nár. socialista
Slovensko
Slovensko
Slovensko

Závěrem premiér Dr. Karel Kramář mimo jiné řekl:
„Česká republika po našem přesvědčení bude demokratická politicky a sociálně,
ve všem stejně spravedlivá průkopnice demokratických a sociálních reforem,
neboť jinak zpronevěříme se velikému úkolu, který na nás dějiny vložily. My
chceme ukázněně s demokratickou, ideální kázní našich legií, oduševněni jejich
láskou, která je vedla v hrdinný boj, jít kupředu na dráze svobody, pokroku, a
sociální spravedlnosti. A nemáme jiné touhy, než to, aby slavné Národní
shromáždění v této naší snaze nás podporovalo tak, abychom společně národ
svůj vedli na této cestě k vytouženým cílům šťastného svobodného života celého
národa a všech jeho vrstev.“
Jeho slova byla přijata s bouřlivým nadšením. Ale přesto, nezdá se, že hned
v počátku existence našeho nového státu se se Slováky tak trochu nepočítalo?
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Republika byla přece Československá, ne Česká, jak pan premiér řekl, a
Slovensko ve vládě zastupovali jen tři ministři a z toho ještě dva byli bez
portfeje (portefeuille). A čemu se vlastně budeme pak v budoucnu divit!?
A tehdejší cepský kronikář dodává:
„Tak skončil rok 1918, který v dějinách českých bude zlatým písmem
zaznamenán pro ukončení světové války a ustavení se našeho
československého státu.“

Končí rok 2018
Skončil rok, který byl po mnoha stránkách významný a plný událostí. Především
to byl rok, kdy jsme vzpomínali stého výročí ukončení tzv. „Velké války“,
později nazvané „První světová válka“. Tento rok byl také rokem konstituování
prvního demokratického státu v našich dějinách, Československé republiky. Už
proto zůstane zapsán opravdu zlatým písmem v mysli každého skutečného
vlastence. Také obec Cep se po vyrovnání se ztrátou mnoha svých občanů,
padlých na frontách války 1914 – 1918 a překonání důsledků předchozí bídy a
hladových let, se stala organickou součástí nového státu, jak ukáže naše kronika
v letech následujících.
Rok 2018 byl ale pozoruhodný i z jiných důvodů. Přinesl řadu událostí na české
politické scéně a byl také rokem doslova volebním. Občané si v něm voleb
opravdu užili. Po dvoukolové volbě prezidenta republiky byly volby komunální
a také volby senátní, rovněž dvoukolové. Občan se tedy ve volební místnosti
objevil celkem 5x (pokud se ovšem zúčastnil všech voleb a kol). V průběhu roku
také vláda po různých peripetiích dostala konečně důvěru parlamentu, ale
premiér a řada dalších politiků stále čelila nekonečně se vlekoucímu stíhání za
své údajné „přešlapy“.
Po stránce ekonomické jsme dosáhli zřejmě vrcholu konjunktury a v dalších
letech musíme očekávat recesi se všemi jejími problémy a nepříjemnými
dopady. Zvláště v poslední třetině roku 2018 došlo k výraznému zdražování
prakticky všeho, od potravin až po nemovitosti. Výrazně stouply ceny bytů a
domů, zhoršily se podmínky poskytování hypoték, a proto vysoké procento
především mladých rodin na získání vlastního bydlení už prostě nedosáhne. Byli
sice zvýhodněni senioři a studenti levným jízdným v hromadné dopravě,
zvýšeny důchody a platy, ale to nekompenzovalo stoupající náklady života lidí.
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Rok 2018 byl také, co se týče počasí, za předchozích 100 let rokem nejteplejším,
ovšem také mimořádně suchým. To přineslo přirozeně mnoho ekologických
problémů a hrozeb.
My si proto přejme, aby roky následující přinesly do našeho života více klidu,
stability a důvěry v lepší příští nás všech.
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