ROK 2019

Vstoupili jsme do roku 2019
A opět tu máme začátek roku a přemýšlíme o tom, jaký asi bude, jak se budeme
mít. Pro obyčejného člověka bývá prioritním hlediskem stav domácího trhu,
nabízené zboží a především pak maloobchodní ceny a jejich vývoj. Ty už
v závěru roku minulého významně narostly a podle všech známek tento trend
nehodlají hned tak opustit. Lidé se ptají … „kam až porostou“?
Nelze říci, že by se měli Češi špatně a byla bída. To rozhodně ne, ale vývoj cen
na trhu je podvědomě pociťován jako určité varování. Zvláště pro mladou
generaci, zakládající rodiny to rozhodně není nic povzbudivého. Zvláště pak
varující je vývoj cen na trhu nemovitostí. Mladé rodiny dnes už budou mít
veliké potíže při zajišťování bydlení a to nejen co se týká pořízení staršího, nebo
výstavby nového bytu, respektive rodinného domku. Rychlým tempem rostou
také ceny pronájmů. Rovněž získání hypotéky je daleko obtížnější, než dříve.
Velká část mladých rodin není schopna splnit zpřísněné podmínky pro její
poskytnutí kteroukoliv bankou a na získání vlastního bydlení proto jednoduše
„nedosáhne“.
K tomu všemu ještě nestabilita a nejednotnost na naší politické scéně není
rovněž příslibem „lepších zítřků“ a kdyby nešlo o stav mimořádné závažnosti,
mohli bychom české politické události považovat za nepodařenou komedii a náš
národní folklór.
Buďme proto rádi, že alespoň v naší malé obci jsou věci ještě v pořádku a přes
kritické hlasy, týkající se některých nepopulárních opatření, si vlastně není
možno stěžovat na nějaká závažná pochybení, nebo významně nepříznivé
dopady určitých rozhodnutí na občany. Naše kronika je dokladem toho, že obec
žije, zastupitelstvo se opravdu stará a myslí i na léta příští. Stačí si jen přečíst
několik minulých ročníků kroniky. Připomeňme si také plán rozvoje obce, který
počítá s výstavbou nových rodinných domků a s tím spojeným rozšířením místní
populace o nové obyvatele a občany.
Závěrem této úvahy lze jistě vyslovit přesvědčení, že obci se přes všechny
peripetie daří a že se jí bude dařit i dále. A na tom má zásluhu každý cepský
občan, který se zúčastnil komunálních voleb a volil do místního zastupitelstva ty
správné lidi. Tak ať i rok 2019 je pro nás všechny rokem po všech stránkách
úspěšným!
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Členská výroční schůze Sportklubu Cep
Nejen hasiči, myslivci a rybáři, ale také sportovci každým rokem hodnotí svou
práci a její výsledky v uplynulém období, a také se společně poradí, co a jak
budou dělat v roce nastávajícím, jakých cílů by měla jejich organizace
dosáhnout a jak co nejlépe investovat prostředky, které jsou k dispozici.
Cepští sportovci se k této záležitosti sešli na členské výroční schůzi v sále
„Cepské hospody“ 1. února v 18:00 hodin.
Schůzi řídil pan Pavel Hadač, již zasloužilý sportovec a hráč „starých pánů“.
Program:
1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Hodnocení činnosti v roce 2018
3. Plán činnosti Sportklubu na rok 2019
4. Informace o vybudování multifunkčního hřiště
5. Zpráva o hospodaření organizace
6. Diskuse
Schůzi zahájil a její program ke schválení předložil pan Pavel Hadač.
ad 2 Pan Miroslav Pelouch podal zprávu o výsledcích sportovních soutěží a
okresního přeboru v nohejbalu v roce 2018. Sportklub Cep v něm obstál
„bez ztráty květinky“ a obsadil první místo. Dále bylo usneseno, že bude
zvážena účast týmu A cepských nohejbalistů v krajském přeboru. Tým B
bude Sportklub zastupovat v okresním přeboru. Vše bude rozhodnuto do
začátku jarní soutěže.

V sále bylo vidět poměrně dost zamyšlených tváří
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ad 3 Hlavním bodem plánu na rok 2019 bylo vybudování multifunkčního hřiště
s antukovým povrchem. Dále se jednalo o účasti v dalším ročníku
okresního přeboru (tým B) a možnosti postupu týmu A do krajského
přeboru.
ad 4 Místostarostka paní Jana Pajchlová informovala o možnostech realizace
plánu výstavby multifunkčního hřiště. Byly zvažovány náklady akce,
zdroje prostředků a praktické provedení všech nutných prací. Bylo
usneseno, že v roce 2019 bude tato největší akce roku, realizována.
ad 5 Pan Pavel Wipplinger informoval o stavu financí a hospodaření v roce
2018. Veškeré účty byly shledány v naprostém pořádku a paní Daně
Wipplingerové, která je hospodářkou organizace, bylo vysloveno
zasloužené uznání.
V následující diskusi bylo vzneseno několik dotazů a návrhů. Všem
diskutujícím bylo poskytnuto bližší vysvětlení nejasností a na každý podnět bylo
vedením organizace reagováno. Oficiální část schůze byla ukončena ve 20:00
hodin.

Po ukončení oficiální části schůze se přítomní sportovci i jejich hosté ještě
spolu dobře pobavili.
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Dětský karneval
Konal se v sobotu 23. února odpoledne v sále „Cepské hospody“. A musíme
hned na úvod říci, že šlo o velmi dobře zajištěnou zábavnou akci určenou dětem.
Děti (alespoň ty starší) přišly v různých kostýmech, které si s pomocí rodičů
přichystaly a musíme říci, že byly často velice nápadité. Jak zábava probíhala,
ukážou nejlépe dokumentační fotografie.

Nejmladším účastníkem byl malý Štěpánek v kostýmu zajíčka

Ve skupině organizátorek Hadačová Zdena, Svobodová Pavla, Eliška
Svovodová a kamarádka Bára
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Přišli mezi nás vojáci, loupežníci, zvířátka a mnoho dalších postav
z pohádek i reálného života

Včelka Mája

Hra „Rychle obsaď místo“

Děti si hrály s opravdovým nasazením
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Ke každému karnevalu patří také trocha toho tance. Nechyběl ani zde.
Z toho, co už o práci s dětmi v Cepu víme, není třeba příliš jmenovat ty, kdo se
o zdárný průběh akce starali, věnovali jejímu zajištění hromadu svého volného
času, invence a snahy. Jak jsme zvyklí, vše dopadlo opět na jedničku a někdy se
zdá, že tato věc je už považována řadou lidí v obci za normu, prostě nic
zvláštního se neděje, děti se nám trochu pobavily. Nešlo ale jen o zábavu. Bylo
potřeba připravit řadu věcí, od kostýmů pro pořadatele, občerstvení pro přítomné
(a to i dospělé) až po vytopení sálu. A někdo to všecko také musel přivézt,
udělat a zase uklidit.
A proč to zde říkáme? Všichni, kdo se o akci zasloužili počínaje OÚ Cep,
personálem „Cepské hospody“, organizátory a „moderátory“ konče, by měli
vědět, že jsme jim za jejich snahu a práci vděčni, že si jich vážíme a jsme rádi,
že jsou mezi námi. Tak jim to také někdy, naši milí občané, řekněte z očí do očí
a nespokojujte se s tím, že to udělá obecní kronika za vás. Od vás to potěší
dvojnásob.
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Masopust
Přemýšleli jste někdy nad slovem masopust? Jak mohlo vzniknout? Slyšíme v
něm kromě “maso” také “pustit” nebo možná dokonce i “půst”, a přitom je to
doba, kdy si i naši předci dopřávali k jídlu hodně masa, slavili a hodovali. Jak si
to vysvětlit? Nebo snad to spíše znamená „pustit se do masa“?
Nejspíš se ale jedná o tzv. kalk, tj. doslovný překlad, z románských jazyků.
Dokazuje to třeba italský výraz carnevale. Vznikl ze slov carne “maso”
a levare “odstranit, odložit” a znamená tedy doslova “maso odlož”. Toto slovo
se pak do češtiny dostalo dvakrát, jednou jako překlad - masopust a podruhé
jako převzaté slovo - karneval.
My máme tedy v tomto případě štěstí. Vztah slova masopust k výrazu půst je jen
zdánlivý, jde o pouhou podobnost. A proto pusťme se v období masopustu do
slavení a hodování bez obav. Dnes označujeme slovem masopust období od Tří
králů do Popeleční středy. Začíná tedy krátce po Novém roce a jeho konec je
nepravidelný, protože končí Popeleční středou, která vychází každý rok na jiné
datum. Podle tradice připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a ten najdeme v
rozmezí od poloviny února do počátku března. Na Popeleční středu navazuje
postní období dlouhé 40 dní a po něm následují Velikonoce. Během
masopustního období se tradičně pořádaly zabíjačky, hodovalo se, veselilo a
často se konaly také svatby.
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V Cepu jsme letos mohli vidět průvod masek v sobotu 11. 4. Na předchozím
snímku je zachycena návštěva průvodu v usedlosti čp. 3, u Pajchlů.
Masek bylo letos opravdu dost a celá ves si užila masopustního veselí už od
rána. Mezi maskami jsme mohli vidět všechny možné postavy, od vojáků a
policajtů až po víly a loupežníky. Jedna maska byla ale opravdu raritou.
Navštívil nás totiž robot, snad dokonce Emil. Prohlédnout si ho můžeme na
dalším snímku.

Večer uzavřela tento masopustní den taneční zábava v sále „Cepské hospody“.
Návštěvou zde bylo sedm trpaslíků i se Sněhurkou, kteří svými kousky
publikum dobře bavili.

Trpaslíci na sále

A navštívil nás také Spiderman

Patronát nad akcí měl cepský Sportklub a vše mu opět klaplo. Děkujeme
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Malování velikonočních vajíček
Také v tomto roce pokračovala v Cepu tradice malování velikonočních vajíček.
Jak víme, Velikonoce jsou svátky pohyblivé a Velikonoční pondělí bylo v roce
2019 poměrně pozdě, až 22. dubna. Proto cepské děti a s nimi, samozřejmě, také
jejich rodiče, obdrželi pozvánku na malování vajíček až na sobotu 20. dubna.
Začínalo se v 15:00 hodin, a protože počasí přálo, konalo se toto setkání pod
pergolou v „Cepské hospodě“. Tato situace neměla rušivý vliv na průběh pěkné
akce, spíše naopak. A kdo toto pěkné odpoledne pro děti i dospělé zorganizoval?
Nikdo jiný, než nám už dobře známá trojice obětavých žen, paní
místostarostka Jana Pajchlová, paní Zdena Hadačová a paní Pavla
Svobodová, samozřejmě za přispění dalších dobrovolníků. Z domova si ti, kteří
se malování zúčastnili, přinesli pouze vařená vajíčka, která si tu sami ozdobili a
odnesli potom domů, aby bylo v pondělí koledníkům co nabídnout. Ostatní
potřebné pomůcky, jako barvy, obtisky, štětce, rukavice, a samozřejmě i
občerstvení věnoval Obecní úřad Cep.

Pod pergolou bylo v sobotu odpoledne živo
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Děti, pod vedením dospělých pilně pracovaly…

…a určitě se toho také dost naučily
Malované vajíčko slouží ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro
koledníka za tzv. pomlazení, čili vyšlehání pomlázkou. Původně byla taková
vajíčka vykoupením, dárkem, součástí velikonoční koledy a pomlázka, či tzv.
oblévačka, byly zábavným trestem pro málo štědré dívky. Červenou kraslici si
dívka nechávala pro hocha, na kterého si tajně myslela. Vejce darované z lásky
muselo být nejen červené, ale také plné. Duté malované kraslice (tzv. výdumky)
jsou k vidění až v moderní době a jsou nyní také výhodným komerčním
artiklem.
Bez našich obětavých organizátorek a samozřejmě také bez finanční
pomoci Obecního úřadu Cep by podobné pěkné akce nemohly vzniknout.
Proto jim všem patří mimořádné poděkování a přání mnoha zdaru do další
práce pro naši malou, ale krásnou obec.
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Veřejná schůze obecního zastupitelstva
Veřejná schůze obecního zastupitelstva se konala v pátek 20. dubna v 19:30
hodin v sále „Cepské hospody“.
Na schůzi bylo přítomno 5 zastupitelů (omluveni byli 2), a přišli také 23 hosté.
Schůze se řídila následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Seznámení s rozpočtem na rok 2019
Seznámení s hospodařením obce v roce 2018
Plánované akce na rok 2019
Diskuse
Usnesení a závěr

 Schůzi zahájil starosta obce, pan ing. Jan Vobejda a přivítal přítomné
hosty.
 Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi zastupitelé pan Pavel Březina st. a
pan Miroslav Charvát.
 Rozpočet platný pro rok 2019 počítá s příjmy ve výši 10 536 882.- Kč a
výdaji ve výši 9 336 187.- Kč. Byl navržen a schválen jako přebytkový.
 Hlavní výdaje obce v roce 2018 byly následující:
 Dokončení vodního vrtu HV-2 a HV

57 505.- Kč

 Oprava varhan (dotace na ni činila 73 049.- Kč) 168 000.- Kč
 Opravy cest

1 482 872.- Kč

 Chladnička na Myslivnu

5 118.- Kč

 Zabezpečovací systém objektu tech. Zázemí

31 639.- Kč

 Nákup techniky (vlek, nakladač, mulčovač aj.) 1 622 826.- Kč
 Kancelář (PC, mikrovlnka, trezor, skříně)
 Kanalizace pro nové stavební parcely
 Úpravy dětského hřiště

46 437.- Kč
1 904 635.- Kč
3 890.- Kč

12

 V roce 2019 jsou v plánu následující akce a s nimi spojené výdaje:
 Oprava varhan III. etapa (dot. 70 000.- Kč)
 Rekonstrukce sport. hřiště, schválená cena

180 000.- Kč
1 838 317.- Kč

(dotace slíbena KÚ ČB ve výši 215 000.- Kč.)
 Další akce, jako pokračování prodeje stavebních parcel, různé
opravy a úpravy na Myslivně, kde není zatím možno určit
přesnou výši příjmů a výdajů.
 V diskusi zazněly dotazy na některé kulturní akce, pořádané obecním
úřadem a na možnost rozšíření provozní doby sběrného dvora. Na
všechny dotazy okamžitě reagoval starosta obce pan ing. Vobejda.
Přijatým usnesením byly schváleny všechny předložené dokumenty, tj. rozpočet
na rok 2019, plán akcí na rok 2019 a zpráva o výsledcích dosažených v roce
2018.
Starosta obce pan ing. Jan Vobejda poděkoval přítomným za účast a schůzi
ukončil ve 22:13 hodin.

Přítomní členové Zastupitelstva obce
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Velikonoce
Velikonoce jsou významným křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Vedle toho jsou také obdobím lidových tradic spojených s vítáním
jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně. Velikonoční pondělí a
s ním spojená koleda v tomto roce připadlo na 22. dubna.
O Velikonocích jsme už psali podrobněji v naší kronice v minulých létech, a
proto se dnes omezíme jen na několik myšlenek. Velikonoce jsou katolické
svátky a církev chtěla, aby upomínka na Ježíšovu smrt byla pro věřící jakousi
výzvou k uvědomění vlastní smrtelnosti a oni pak žili plným životem, setkávali
se spolu navzájem v dobrém a všeho, co jim život přináší, si vážili.
My dnes máme tento čas spojen s řadou lidových tradic a zvyků, z nichž jistě na
prvním místě je velikonoční koleda – pomlázka. Byť už v poněkud pozměněné
formě se nám zachovala dodnes a jistě jen tak, především z našeho venkova, jen
tak nezmizí. Velikonoce jsou pro nás také časem pečení velikonočních beránků
a zdobením kraslic, které jsou často malým uměleckým dílem.

V Cepu chodilo koledníků dost, a proto jsme alespoň některé vyfotografovali:

Do takových košíků se už něco
vejde

Ani letos nechyběla mezi koledníky
děvčata
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Mezi chlapci s pomlázkou bylo dost těch velkých, ale i nejmenších

Někteří nejmenší přišli v doprovodu svých rodičů, nebo jiných dospělých, kteří
si „zakoledovali“ ovšem také, a rozhodně nepřišli zkrátka, i když o čokolády a
bonbony příliš nestáli.
Také počasí letošní koledě přálo a den se opravdu vydařil po všech stránkách.
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Stavění máje
Jako obvykle, i letos byla postavena 30. dubna před „Cepskou hospodou“ máje.
V letošním roce měřila 32 m a byla opět nejvyšší májí v širokém okolí. Takový
kolos vyžaduje při vztyčování velkou opatrnost a zajištění bezpečí pro
přihlížející. Bez techniky by manipulace s takovým obrem také byla prakticky
nemožná.
Máje byla opět vztyčena spojenými silami místních dobrovolníků, ať už
sportovců, hasičů, nebo zaměstnanců obce a stroje patřícího firmě JIPAMA. Je
samozřejmé, že nejprve ji ozdobily šikovné ruce místních paní a dívek, jak
ukazuje následující snímek.

Počasí se příliš „nepodařilo“, foukalo, bylo chladno a vlhko, i když přímo
nepršelo. To dokumentují i teplé bundy a svetry, do kterých jsou přítomní
oblečeni a kdo zrovna něco rukama nedělá, určitě si je rád zastrčí do kapes. Přes
podobné nepříjemnosti se ale každý lehko přenesl a důležitým je fakt, že
pošmourná obloha nedokázala pokazit dobrou náladu a zábavu, která je přece
jen jedenkrát do roka. Přesto v řadě obcí není dnes máje vidět. Na staré zvyky se
bohužel, zapomíná. Ale právě ty dokázaly v minulosti lidi na českém venkově
stmelovat v dobrých i zlých časech.
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Přes nepřízeň počasí se sešlo lidí dost

Příprava špičky máje…

…a její „montáž“

Stroj už je na místě

Máje půjde vzhůru

Historii stavění máje jsme už dostatečně popsali v předchozích ročnících naší
kroniky. Proto dnes už jen řekněme, že máme radost z toho, že se tento zvyk u
nás dodnes udržel a my dál ve staré tradici pokračujeme i v naší době.
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Pálení čarodějnic
Přišel poslední dubnový den a s ním také Filipojakubská noc, plná kouzel a
záhad. Keltové nazývali tuto noc Beltine, což znamená v překladu „oheň“ a v
Německu to byla Valpružina noc, podle tehdejší léčitelky Walprugy.
Ve středověku lidé věřili, že zlo a temné síly mají největší moc právě v noci
z 30.dubna na 1.května. Tuto noc prý čarodějnice přilétaly na košťatech na
určená místa a slavily svůj sabat. Vařily lektvary a jedy a prováděly různá
kouzla, škodící lidem.

Tři generace cepských krásných a strašně hodných „čarodějek“
Čarodějnice byly symbolem zla a lidé se jejich symbolickým upálením od zla
očišťovali. Přitom prováděli různé rituály na očistu a ochranu sebe, zvířat a
svých domovů. Hranice se zapalovaly na návrších. Nasbíralo se 7 druhů dřeva
včetně jalovce a do poskládané hranice se usadila figurína čarodějnice. Tu
zapálil ten muž z vesnice, který měl jako poslední svatbu. Zároveň se zažehlo
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ještě dalších sedm ohňů jako magická ochrana před požárem. Tyto ohně pak
mládež přeskakovala. Když začali ohně dohořívat, lidé od nich zapálili
pochodně a odcházeli s nimi do luk a polí, kde ještě tancovali a zpívali a tím
zaháněli zlé síly.
Tolik tedy staré pověry a zvyky, které se již v poněkud změněné formě uchovaly
až do našich časů a především mládež v tuto dobu zapaluje hranice a pálí své
čarodějnice. Dnes ale už nejde o tak vážnou věc, jako třeba v 16., nebo 17.
století. Dnes je pálení čarodějnic spíše zábavou dětí a mládeže. Postaví se
hranice, obvykle na hřišti nebo louce, většinou nechybí stánek s občerstvením.
Do hranice dřeva se zastrčí figurína čarodějnice, vyrobená ze slámy a starých
hadrů. Hranice se zapálí a čarodějnice v ní shoří. U ohně se opékají špekáčky,
tančí se, hraje a zpívá, pořádají se různé hry, volby Miss čarodějnice, hrají se
scénky, soutěží se ve znalosti bylin a lektvarů apod. Do vzduchu se vyhazují
zapálená košťata, střílejí se dělobuchy a pořádají ohňostroje.

Letošní hranice v Cepu měla sice na špici krásnou čarodějnici, ale na oko
příliš „neladila“
Staré zvyky spojené s pálením čarodějnic.
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O starých zvycích, které provázely pálení čarodějnic, je v naší době už velice
matná představa. Pokud nejsou dodržovány, nebo někde zaznamenány, ztratí se
nám do nenávratna a to by byla veliká škoda. Proto si alespoň o některých něco
řekněme na tomto místě.
Ke zvykům spojeným s touto nocí mimo jiné patřilo, že si děvčata vyrobila
z dřívek malý křížek, který hodila do potoka a podle toho, kam doplul, odhadla,
jestli se vdají ve své vesnici, nebo v jiné. Nahé ženy obcházely s pluhem vesnici,
aby ochránily před zlými silami úrodu. Lidé nosili váčky s ochrannými
bylinami, tzv. škapulíře a pronášeli ochranné modlitby a zaříkávání. Za okna se
dávaly posvěcené větvičky, aby ochránily dům. Ochranná moc byla připisována
šeříku, proto se často sázel před vrata. Tam se také zapichovaly ostré pruty a
větve s trny, nebo vidle, aby se čarodějnice popíchala. Před dům se kreslily
magické kruhy a kříže, kterých se čarodějnice bály. Na práh domů se dávaly
vyryté drny trávy, protože se věřilo, že čarodějnice nemůže do domu, dokud
nespočítá všechna travní stébla. Protože jich bylo hodně, trvalo by jí to až do
rána a to už by pozbyla svou kouzelnou moc. Údajně se také čarodějnice měly
bát hluku, proto se střílelo z pistolí, práskalo bičem, nebo bouchalo dřevem a
železem. 1. května po rozeznění zvonů se vykuřovaly ochrannými bylinami
chlévy a domy.
K Filipojakubské noci patřily též různé pranostiky, jako například:
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci – bude úrodný rok.
Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.
Filipa a Jakuba mráz – to obilí plný klas.
Kolik Filipa Jakuba kapek – tolik sena kopek.
V této kouzelné noci se leckdo mohl také pokusit nalézt ukrytý poklad. Musel
ale u sebe mít list kapradiny, svatou hostii a svěcenou křídu. Zatím se ale nikde
nenalezla zpráva, že by to někdo někdy zkusil a opravdu poklad nalezl.
V dnešní době je, jak jsme už řekli, večer 30. dubna spojen se zábavou a
čarodějnic se obávají možná jen malé děti. Snad všude, kde žijí lidé, jsou vidět
zapálené ohně, okolo kterých pobíhají děti a spolu s rodiči, známými a
kamarády se baví, opékají špekáčky, tančí, a to je určitě mnohem lepší, než
někoho upalovat, kvůli strachu ze zlých kouzel.
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Den matek
Oslava tohoto krásného svátku se konala 4. května od 16:00 hodin v sále
„Cepské hospody“. Jak je patrno z obou fotografií, už od samého začátku byl na
všech tvářích vidět úsměv a také stoly byly plné různých dobrot a nápojů.
Maminky se sešly v hojném počtu a dobré náladě, která vydržela až do samého
konce.
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A kdo našim maminkám dnes hrál? Opět to byla skupina „Protstudio“ pod
vedením nám již dobře známého pana Antonína Talafouse. Letos však hudba
přijela v jiném obsazení, než jsme očekávali, a to saxofon, klávesy/saxofon a
kytara, jak ukazuje následující foto:

Všechny maminky, přítomné na oslavě, srdečně přivítal starosta obce, pan
inženýr Jan Vobejda, poděkoval jim za všechno to, co dělají pro rodiny i obec
samotnou, a také si se všemi, mladšími i staršími, zatančil. Každý mu mohl
závidět jeho fyzickou formu, protože jde o výkon, který buší na bránu lidských
možností. To vše dokumentují následující čtyři obrázky:
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Muzikanti hráli, přítomní tančili a dobře se bavili. Právě tak to má vždy být
všude, kde mají spolu lidé v pohodě posedět, promluvit si, i upřímně se zasmát.
Také letos si na závěr každá z přítomných žen odnášela domů krásnou růži.
Těmito květinami se s maminkami nakonec rozloučil pan starosta a vyslovil
přání, opět se setkat se všemi společně, v příštím roce.
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Májová pobožnost
Májová pobožnost má už od středověku své místo v římskokatolické církvi.
Šiřitelé křesťanství se snažili tímto způsobem přemoci vliv někde až do našich
časů zachovaných pohanských májových slavností římského a germánského
původu. Skutečný rozmach ve vývoji májových pobožností započal až
v průběhu rekatolizace v 17. století a teprve na konci 19. století se ustálil do
dnešní podoby každodenního slavení po celý měsíc květen. Pobožnosti se konají
denně, obvykle navečer, před ozdobeným oltářem nebo sochou Panny Marie.
Pobožnost je v křesťanství veřejný nebo soukromý náboženský úkon, který není
součástí oficiální liturgie, tedy mší, nýbrž spíše projevem lidové zbožnosti a
úcty k Panně Marii a ostatním světcům. Může ji celebrovat jak duchovní, tak
i laik v kostele, nebo i mimo něj. Jedná se obvykle o sled mariánských
písní, modliteb, litanií, případně naučné náboženské četby.
V naší obci se májová pobožnost konala letos dne 19. května od 18:00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele. Celebroval ji duchovní P. Tomáš Vyhnálek OMI,
stejně, jako veškeré další duchovní akce zde konané. A opět byl kostel plný lidí,
kteří přišli poslechnout si slovo boží a zazpívat náboženské písně za hudebního
doprovodu.

Duchovní P. Tomáš Vyhnálek OMI
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Pobožnost navštívily převážně ženy

Na předchozím obrázku je vidět i krásný interiér kostela, vybavený také novými
lavicemi pro věřící a restaurovanými historickými sochami. V této době ještě
nebylo zcela dokončeno restaurování starých varhan, které mají být vráceny
svému účelu až na konci roku 2019.
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu, konané v celé ČR 24. a 25. května 2019 byly
vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 9/2019 Sb. V Cepu proběhly bez
zvláštních událostí.
Volby řídila volební komise ve složení:
Miroslav Heřmánek
Vlasta Dvořáková
Miloslava Kocourková
Iveta Márovcová

- předseda komise
- členka komise
- členka komise
- zapisovatelka

Ve volbách kandidovalo celkem 40 stran a hnutí. Hlasy cepských voličů
obdrželo jen 9 z nich. Proto se v přehledné tabulce výsledků, která následuje,
neskórující organizace neuvádějí.
Obec: Cep
Okrsky
celkem

zpr.

1

1

v%

Voliči
v
sezna
mu

100,00

Vydané
obálky

Volební
účast v
%

49

29,88

164

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

48

100,00

48

Platné hlasy

Strana

Pořadí
číslo

název

celkem

v%

5

Občanská demokratická
strana

9

18,75

2-3

6

ANO, vytrollíme
europarlament

3

6,25

6

7

Česká str.sociálně demokrat.

2

4,16

7-8

9

Komunistická str.Čech a
Moravy

2

4,16

7-8

12

Koalice Rozumní, ND

1

2,08

9

26

Koalice STAN, TOP 09

4

8,33

5

27

Česká pirátská strana

9

18,75

2-3

26

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD)

30

ANO 2011

8

16,66

4

10

20,83

1

O nedostatku zájmu voličů o obsazení Evropského parlamentu svědčí velice
nízká volební účast, necelých 30% registrovaných voličů. Tento orgán se zřejmě
zdá „obyčejnému“ člověku příliš vzdáleným, neznámým, pro něj nevýznamným.
Na řadu evropských nařízení, která se ale obecně nelibí, přesto diskuse všude je
a často dost živá. Za tohoto stavu věcí je už ovšem zcela zbytečná.

Na volby připravená a vyzdobená byla i „Cepská hospoda“

Jedni z prvních občanů, kteří přišli k volbám
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Mezinárodní den dětí
Také letos proběhla v naší obci oslava Mezinárodního dne dětí, tak, jako
každoročně. V tomto roce se konala už 1. 6. Organizačně byla akce zabezpečena
OÚ Cep, jmenovitě paní místostarostkou Janou Pajchlovou a kolektivem
obětavých maminek, babiček a starších sourozenců cepských dětí.
Je třeba také poznamenat, že účast byla opravdu hojná, rodiče a prarodiče
s dětmi se dobře pobavili, prošli se na čerstvém vzduchu a malí účastníci neměli
nouzi o pěkné zážitky. Při své cestě po obci a jejím okolí také dostaly děti napít,
také pokud bylo třeba a nikdo nebyl také příliš vysílen nějakou namáhavou
činností. Na závěr byla ještě zmrzlina, opečený párek a balíček s pamlsky.
Zúčastnilo se celkem 34 dětí z 37 pozvaných. Po registraci, čekalo na děti ještě
osm stanovišť, kde účastníci plnili jednoduché úkoly. Co bylo pro naši nejmladší
generaci připraveno, přiblíží nejlépe následující fotodokumentace.

První zastavení u registrace

„Rybolov“

Stříhání bonbónků

Házení míčkem na plechovky
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Navlékání kruhů na lahev

Slalom s míčkem

Přenášení vody – slalom

Házení míčkem na terč

Běh v pytli
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Takovýto krásný diplom za účast
obdržel každý dětský účastník
soutěže uspořádané v rámci oslav
Mezinárodního dne dětí v naší obci.
Jako každá, i tato akce měla své
náklady. Ty byly plně hrazeny
z prostředků
Obecního
úřadu
v Cepu. Nejdůležitější je ale to, že
všichni kdo přišli, ať starší, nebo
mladí, odcházeli domů spokojeni a
vesměs s dobrou náladou. A o to
přece šlo především!

Takto vypadala pozvánka
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Memoriál St. Bečky a Fr. Klímy
Již 34. ročník nohejbalového turnaje trojic, uspořádal USC Cep 29. 6. 2019
dopoledne, opět jako memoriál Stanislava Bečky a Františka Klímy. Byli to
dobří sportovci a především kamarádi, na které se nezapomíná, protože se do
dějin USC Cep zapsali opravdu nesmazatelně a stále zde chybí. V letošním roce
se této akce zúčastnilo 7 družstev, včetně dvou domácích. Utkání byla vedena
v přátelském, příjemném ovzduší, slušně a čestně, jak se na sportovce sluší a i
když o vítězství se bojovalo, hlavním cílem evidentně nebyla touha být první,
ale oslavit tento krásný sport a vzpomenout na ty, kteří už nikdy nenastoupí.
Účast:
USC Cep tým A
Nohejbal klub České Budějovice
USC Cep tým B
Jiskra Třeboň
Dynamo České Budějovice A
Šacung 2
Dynamo České Budějovice B
Nejvýše na stupních vítězů stál tentokrát druholigový tým Dynamo České
Budějovice a USC Cep A obsadil pěknou, stříbrnou druhou příčku.
Celkové umístění ukazuje následující tabulka:
1. Dynamo České Budějovice A
5. Nohejbal klub České Budějovice
2. USC Cep tým A
6. Šacung 2
3. Jiskra Třeboň
7. USC Cep tým B
4. Dynamo České Budějovice B

USC Cep tým A sleduje hru
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Pouť sv. Jana Křtitele
V tomto roce připadl termín pouti na 29. června. Poutní den byl plný různých
akcí, ze kterých si mohl kdokoliv z místních obyvatel, nebo těch, kteří Cep
navštívili například v rámci své dovolené, vybrat to, co ho zajímalo. Příležitostí
k pobavení bylo opravdu dost a dost.

Ranní budíček
Den začal ranním budíčkem, který opět zajistila oblíbená kapela „Flamendři“.
Už v 06:00 hodin začala cesta kapely od domu k domu a každému navštívenému
zahráli naši muzikanti některou říznou skladbu, jako uvítání do nového dne.
Tam, kde obyvatelé už byli vzhůru a na hudbu čekali, mohli si svou písničku
vybrat sami. Stane se ovšem někdy, že některý ospalec se nestačí včas probudit
ze sna, a svou příležitost takto promarní.
Přesto, že nikdo z muzikantů v naší obci přímo nebydlí, jsou vesměs našimi
občany považováni za dobré cepské sousedy a podle toho jsou také všude
přivítáni.
Zbývá jen dodat, že pořádající organizací nejen v případě ranního budíčku, ale
také večerní taneční zábavy, je místní Sbor dobrovolných hasičů. Hudbu na
cestě po vsi proto doprovázel člen SDH pan František Jezvík jr.

Den byl od rána horký a proto muzikanti i navštívení byli jen „nalehko“.

Farmářský trh
V nedaleké Třeboni se také od 09:00 hodin konal farmářský trh a řada občanů
Cepu se podívala na třeboňské náměstí, kde bylo opravdu živo, místy nebylo ani
k hnutí. Atmosféru přiblíží následující fotografie.
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Už po 09:00 hodině se náměstí začalo pomalu plnit

Pouťové atrakce
Protože ke každé pouti patří také pouťové atrakce, zajistil Obecní úřad Cep
přítomnost dětského vláčku, střelnice a stánku s popcornem, jejichž
provozovatelem je rodina Němečkova. Jak je patrno z následujících snímků,
také počasí se vydařilo. Pravdou ovšem je, že odpolední tropické teploty příliš
příjemné nebyly.

Ráno byly atrakce ještě bez návštěvníků

Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
Také mše svatá patří neoddělitelně k naší cepské pouti, konané u příležitosti
svátku sv. Jana Křtitele. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Všichni věřící se sešli
v 17:00 hodin v příjemně chladné atmosféře našeho kostela zasvěceného rovněž
sv. Janu Křtiteli, patronu naší obce. Mši celebroval duchovní P. Tomáš
Vyhnálek OMI, který mohl být opět spokojen s hojnou účastí věřících. Součástí
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bohoslužby bylo také svaté přijímání pěti přítomných. Mši doprovázela opět
chrámová hudba, zatím ještě ne z cepských varhan, ale příští rok už tato
možnost bude, v souvislosti s dokončením restaurace tohoto historického
nástroje.

Kostel byl plný a krásně vyzdobený

Večerní taneční zábava
Konala se opět v sále „Cepské hospody“ od 20:00 hodin. Hráli oblíbení
„Flamendři“ a návštěva, která se sice nedala srovnat s plnými sály při zábavách
konaných před 15, nebo 20 léty, ale na současnou dobu byla slušná. Zpívalo se,
tancovalo a vzpomínalo, protože drtivou většinu přítomných tvořili senioři, a ti
něco pamatují!

„Flamendři“ (spíše snad Nezmaři) v plném nasazení
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Vítání léta
Také letos, podobně, jako v roce minulém, občané Cepu uvítali příchod léta.
Je to totiž příležitost, kdy se mezi sebou potkají vedle sousedů a dobrých
kamarádů také lidé, kteří se tváří v tvář příliš často nesetkávají. Při této
příležitosti si mohou spolu posedět, pohovořit, zasmát se a také si pochutnat na
dobře vypečeném kousku vepřového a dobrém pivu. V takovém počtu se
„cepáci“ jindy v roce nikdy nesejdou a proto má toto setkání velký význam.
Lidé se více poznají, porozumí jeden druhému a v případě potřeby se pak najde i
pomocná ruka, pokud je to třeba. Pozváním občanů ke společnému posezení
proto obecní úřad velkou měrou přispěl k navázání hlubších a lepších vztahů
mezi lidmi v obci, tedy k tomu, že naši občané budou ještě soudržnější.
Také letos se sešlo lidí opravdu hodně a zábava nepotřebovala žádné oficiální
zahájení a připravený program. Všichni se dobře bavili, a proto se akce protáhla
až „do tmy“.
K účasti zvala vedle obecního rozhlasu také následující pozvánka, které byla
tentokrát jenom černobílá a neokázalá, ale přesto svůj účel splnila. O tom
ostatně svědčí i počet těch, kteří se dostavili. Bylo jich totiž více, než 90, tedy
poctivá polovina všech občanů Cepu.
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Následující fotografie pouze dokreslí všeobecně dobrou náladu a příjemně
prožité odpoledne a večer 5. července v naší „Cepské hospodě“.

Gril byl v opravdu dobrých rukách, a proto všem chutnalo

Určitě jsme se takto nesešli naposled.
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Myslivecké troubení
Také v letošním roce opět po krátké přestávce jsme se v Cepu dočkali pěkné
hudební produkce mysliveckých trubačů. Akci uspořádala Myslivecká hudební
škola vedená skladatelem panem JUDr. PetremVackem, ve spolupráci s OÚ
Cep. Zúčastnilo se celkem 118 trubačů a 10 lektorů, takže na malém poloostrově
v rybníku „Velký návesní“ před „Cepskou hospodou“, nebylo téměř k hnutí.
Vedle mysliveckých signálů a fanfár si přítomní mohli také poslechnout
opravdové lahůdky z oblasti vážné hudby.

Trubači se chystají na zahájení koncertu

Dostat se až na poloostrůvek bylo prakticky nemožné
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A bylo obsazeno i před „Cepskou hospodou

Obloha sice zatažená, ale aut tolik, že se těžko hledalo parkovací místo
Přestože počasí akci příliš nepřálo a přítomné častovalo občasnou sprškou vody,
účast přátel tohoto hudebního žánru byla opravdu hojná. Oproti předchozím
produkcím se letos nekoncertovalo v kostele sv. Jana Křtitele. Všechny
připravené skladby byly interpretovány pod širým nebem, respektive pod
korunami stromů na už zmíněném poloostrově. Po produkci se muzikanti, hosté
i místní občane sešli v sále „Cepské hospody“, čímž byla akce okolo 22:00
hodiny zakončena.
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10. ročník soutěže jednotek SDH
„O pohár starosty obce Cep“
Akce se konala v sobotu 7. září od 13:00 hodin u rybníku „Velký návesní, jako
obvykle. V letošním roce ale počasí, které vesměs vždy hasičům přálo, udělalo
výjimku. Od sobotního rána pršelo a teplota opravdu letní nebyla. Přesto účast
soutěžících družstev SDH z okolních obcí byla historicky nejvyšší. Do soutěže
se přihlásilo celkem 13 týmů. Také příznivců požárního sportu přišlo opravdu
dost a všechny sbory tu měly své fanoušky.

Už před začátkem soutěže bylo okolo rybníku lidí dost.
Přesně v 13:00 hodin zahájil akci starosta obce pan ing. Jan Vobejda. Na
následujících fotografiích je zachycen právě nástup soutěžících příslušníků
zúčastněných SDH a starosta obce při zahajování.
Ještě musíme dodat, že Cep, ačkoliv byl pořádajícím sborem, měl v ohni pouze
jediné želízko, tedy jediné soutěžní družstvo, ne jako jindy družstva dvě.
Nástupu velel p. Pavel Březina ml., startérem byl p. Pavel Březina st. a
tajemníkem soutěže p. František Klíma, všichni členové SDH Cep.
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Bojovalo se s obrovským nasazením, ale jako vždy fér a s poctivou snahou po
dosažení co nejlepšího výsledku.
Cepští hasiči měli letos vše poleptáno snad celou bečkou smůly. Naši chlapci
startovali podle rozlosování jako první, ale projevila se opět veliká nevýhoda
nedostatečně výkonné stříkačky. Celých 20 sekund čekali s proudnicemi útočící
členové na dodávku vody. To ovlivnilo celkový čas cepského týmu velice
nepříznivě a přes velikou snahu se nakonec musel spokojit se sedmým místem,
což znamenalo i neúčast v soutěži o pohár starosty, kam se probojovalo pouze
pět nejlepších družstev.
Souhrnné výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

Jednotka SDH
MUŽI
1 Cep
2 Žíteč
3 Majdalena
4 Šalmanovice
5 Lomnice n/Lužnicí
6 Mirochov
7 Petříkov
8 Spolí
9 Chlum u Třeboně
10 Jílovice
ŽENY
1 Žíteč
2 Majdalena
3 Šalmanovice

Výsledek
v požárním
útoku

Umístění

Výsledek
soutěže
„O pohár..“

Umístění

49:28
38:70
40:02
40:38
44:72
39:20
1:02:10
1:30:00
40:10
50:10

7
1
3
5
6
2
9
10
4
8

38:81
1:09:00
48:01
42:10
32:50
-

2
5
4
3
1
-

1:01:30
47:30
1:20:94

2
1
3

-

-

Pokud bychom počítali společně výsledky mužů a žen, obsadilo by družstvo
SDH Cep osmé místo ze třinácti, protože i ženy z Majdaleny měly čas o necelé
dvě sekundy lepší, jak ukazuje tabulka.
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Cepští hasiči se snažili, ale neměli tentokrát šanci

Můžeme si všimnout moderních stříkaček některých SDH

Zájem přihlížejících byl opravdu obrovský
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Také ostatní družstva se snažila, některá s trochu větším kusem štěstí

Takto vypadá zasažený cíl…

…. a takto hlavní trofej

„Pohár starosty obce Cep“

Závěrem musíme říci, že později odpoledne se i počasí umoudřilo a akce měla
pro všechny přítomné příjemné zakončení, Všichni se zúčastnili a kdo nevyhrál,
může vyhrát příští rok. Večer soutěž končila společnou taneční zábavou v sále
„Cepské hospody“, kde hrála od 19:00 hodin skupina TWD FACES. A proto
řekněme: „konec dobrý, všechno dobré“!
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Maxa Cup
Rybářský spolek Cep uspořádal tak, jako každým rokem, rybářské závody, které
se konají jako memoriál Jaroslava Hadače, kterému se „po chalupě“ říkalo
„Maxa“. V tomto roce to bylo v sobotu 14. září na rybníku „Velký návesní“.
Program závodů byl následující:
5:50 hod.
zahájení
7:00 – 11:00 hod. rybolov
11:30 hod.
vyhlášení výsledků a zakončení
Podmínky:
1. Povinná výbava rybáře podle pravidel Rybářského řádu ČR
2. Každý chytá na dva pruty
3. Věk soutěžícího od 10 do 100 let
4. První tři místa budou oceněna na základě součtu váhy ulovených ryb
5. Každý soutěžící zaplatí startovné ve výši 150. - Kč

Pořadatelé závodu

Přestože tentokrát nebyla účast příliš hojná, závody se vydařily co do nálady
účastníků, tak i co se týká počasí. V roce 2020 bude jistě účast opět obvyklá.
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Navštívili jsme opět muzikál
V letošním roce připravil OÚ Cep pro své občany opět kulturní zájezd do Prahy,
tentokrát s návštěvou divadla „Broadway“ (Na Příkopě 988/31 Praha 1), kde byl
právě v programu muzikál Trhák. Pro přihlášené zájemce byl přistaven autobus
v sobotu 2. listopadu. V Praze bylo dost času na individuální program každého
účastníka a všichni se potom sešli na odpoledním představení v divadle. Cena
vstupenek byla určena na 300 – 350 Kč (podle pozice míst). OÚ Cep
účastníkům přispěl nezanedbatelnou částkou na dopravu a vstupenky.

Autoři:
Námět:
Hudba:
Režie:
Scéna:
Choreografie:
Produkce:

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak
Vítězslav Hádl
Radek Balaš
Jaroslav Milfait
Leona Quaša Kvasnicová
Daniel Hádl.

TRHÁK MUZIKÁL vznikl podle stejnojmenného filmu scénáristů Ladislava
Smoljaka a Zdeňka Svěráka a režiséra Zdeňka Podskalského. Na divadelní
scénu jej adaptoval osvědčený scénárista a režisér Radek Balaš, který zachoval
nespočet známých dialogů a samozřejmě je doplnil o originální hity z filmu a se
supervizí Zdeňka Svěráka i vyšperkoval dějovou linku celého příběhu.

Osoby a obsazení:
Hrabě Lenský: Martin Dejdar / Petr Vondráček
Režisér Kohoutek: Miroslav Etzler / Oldřich Navrátil
Scénárista Jíša: Václav Kopta / Josef Polášek
Učitelka Veverková: Iva Kubelková / Alžbeta Stanková
Hajný Kalina: Josef Vojtek / Bořek Slezáček
Listonoška Ticháčková: Dana Morávková / Sandra Pogodová
Producent Šus: Igor Bareš / Tomáš Racek
Agronom Ticháček: Peter Pecha / Robert Urban
Neúspěšný herec Líbal: Josef Carda / Michal Kavalčík
Číšnice Zdena: Tereza Nekudová / Andrea Holá
Inspicient Láďa: Jaromír Nosek / Lukáš Pečenka
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Několik foto z programu:

Závěrem je třeba říci, že se zájezd opravdu vydařil. Účastníci přijeli sice trochu
unaveni především dosti dlouhým chozením po Praze, ale spokojeni, muzikál se
opravdu líbil a všichni se dobře pobavili a zasmáli. Nezbývá, než upřímně
poděkovat obětavým organizátorům zdařilého zájezdu, kteří zase prokázali, že
jim na lidech z Cepu záleží a že jsou tu opravdu pro ně. Buďme proto rádi, že
jsme „Cepáci“ a že máme takové obecní představitele, jaké máme.

Rozsvícení vánočního stromku v Cepu
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V letošním roce bylo rozhodnuto, že cepští hasiči pod velením pana Pavla
Březiny staršího, instalují a uvedou do provozu elektrické osvětlení stromku,
stojícího před kostelem sv. Jana Křtitele už v neděli 1. prosince. Stalo se tak v
18:00 hodin. Letos ale došlo k zásadní změně. Nám všem známé zelené
osvětlení bylo změněno a je potřeba říci, že určitě k lepšímu. Současná
iluminace se všeobecně líbí, snad i proto, že ta předešlá byla už trochu
„okoukaná“.

Vánoční stromek v roce 2019

Na rozsvícení stromku se přišlo podívat hodně cepských lidí. Ti se potom sešli
v sále „Cepské hospody, kde pokračovali v družné zábavě a povídali si po
zbytek nedělního večera. Tak ať se v Cepu takto scházíme ještě dlouhá léta!
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Mikulášská nadílka
Na základě některých návrhů jak zajistit mikulášskou nadílku, bylo upuštěno od
setkání Mikuláše s dětmi v sále „Cepské hospody“ a tento světec doprovázený
andělem a čertem se večer 5. 12. dostavil do každé domácnosti, kde měli děti.
Všem navštíveným naděloval dárky věnované pro tento účel Obecním úřadem
v Cepu.
Je nutno podotknout, že s přípravou, dopravou balíčků i ostatními organizačními
záležitostmi měla skupina dobrovolnic pod vedením paní místostarostky Jany
Pajchlové práce opravdu vrchovatě.
Více řeknou přiložené snímky:

Tak snad už to klaplo

Doprava tmou a mrazem

I pro sv. Mikuláše a jeho doprovod byla cesta tmou dosti strastiplná
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Snad můžeme říci, že kostýmy třech dobrovolnic, které na sebe vzali povinnost
děti navštěvovat, byly opravdu krásné a rozhodně udělaly dobrý dojem, na čemž
ovšem mají ony samy největší zásluhu.
Jako sv. Mikuláše zde vidíme paní Zdeňku Hadačovou, andělská tvář patří paní
Veronice Perzlové a v sympatickém čertovi asi těžko poznáte paní Pavlu
Svobodovou.
Všechny obětavé dobrovolnice svůj úkol zvládly na jedničku, snad jen trochu
zamrzela skutečnost, že v některých rodinách nikdo nepřišel návštěvě otevřít.
Zřejmě se jejich zlobiví neposedové tolik obávali Mikulášových káravých slov a
čertova pytle.
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Vánoční koncert
Stalo se již pěknou tradicí, že v cepském kostele sv. Jana Křtitele se koná
každoročně vánoční koncert vážné hudby. Letos jsme ho mohli slyšet na svátek
sv. Štěpána 26. prosince, od 17:00 hodin. Tak, jako v minulých letech, zahrál
„Rapšašský komorní orchestr“.
Letošní produkce byla věnována především starým koledám. Zazněly jak ty
dobře známé, které si návštěvníci s orchestrem s chutí zazpívali, tak i ty dnes už
téměř zapomenuté. Kostel byl opět plný lidí zdejších i přespolních a vzdor
citelnému chladu všichni přítomní prožili příjemné chvíle a svůj krásný zážitek
si odnášeli také domů. Všichni muzikanti vědí, že za podobných tepelných
podmínek se nástroje velmi nesnadno „ladí“. Ale i tuto překážku celý orchestr
zvládl na jedničku a jeho hudba ladila nejenom sluchu, ale také srdci
posluchačů.
Na závěr koncertu pozval starosta obce pan ing. Jan Vobejda účinkující i
posluchače do „Cepské hospody“, kde byl pro ně připraven teplý nápoj.
Závěrem opět připomeňme, že členové orchestru zahráli jen pro radost a
potěšení, bez nároku na jakoukoliv hmotnou odměnu.

Rapšašský komorní orchestr
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Posluchači

Mladý sólista

A co říci na samý závěr? Snad jenom to, že dobrá věc se opět podařila a to díky
jak účinkujícím, tak i posluchačům.

Drobné zprávy
Požár katedrály v Paříži
V pondělí 15. 4. vyhořela v Paříži známá katedrála Notre – Dame. Pro Francii i
celý svět jde o nevyčíslitelnou kulturní ztrátu, kterou zřejmě v plném rozsahu
nepůjde nijak nahradit. Na této události se neblaze podílela chyba alarmu, která
zavinila zpoždění pařížských hasičů o celé 23 minuty. Zpráva o tomto neštěstí
obletěla celý svět a také české osobnosti veřejného života vyjádřili svoji
hlubokou účast a poskytli francouzské straně všemožnou pomoc.

Letecký snímek zachycuje katedrálu po uhašení požáru
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Co nového v „Cepské hospodě“
Provoz se v „Cepské hospodě“, ke všeobecné spokojenosti hostů, velmi dobře
rozjel. Sortiment je dostatečně pestrý, točí se Budvar 12° a Regent 11°. Pivo je
dobře ošetřené a vychlazené. Provozovatelé jsou ochotní a splní i různá přání
zákazníků, která nejsou v základní nabídce. Došlo i ke změně rozmístění stolů
ve výčepu a při zachování počtu míst je nyní u stolů mnohem více prostoru.
Hosté mají větší pohodlí a obsluha má lepší přístup k přítomným. Musíme dát
palec nahoru, byl to dobrý nápad a stálo to jen trochu přemýšlení.

Co nového na Myslivně
Na cepském rekreačním objektu „Myslivna“ byla pro letošní sezónu
vybudována nová pergola, situovaná tak, že například při dešti návštěvník
nevyjde z hlavního vchodu přímo do padajících kapek a bláta. V parných dnech
zase poskytne dostatečný stín a chládek pro posezení venku, u stolu. Tato změna
jistě přijde vhod všem, kteří se rozhodli trávit svou dovolenou v krásném koutku
přírody u Cepu.
Myslivna má také jednoho stálého obyvatele, totiž kočku Micinu, která dbá o to,
aby myšky nerozkousaly vše, co se jim namane.
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Pergola v dubnu těsně před dokončením a Micina u své misky.

Cepské medobraní
Na
7.
„Cepské
medobraní“
dostali
občané obce a další
zájemci o včelaření
takovéto pěkné pozvání.
Zasáhla ale, bohužel,
vyšší
moc
a
pro
nečekaný
úraz
pořádajícího odborníka,
p. Vlastimila Zemánka,
se akce nemohla konat.
Přejeme proto panu
Zemánkovi
brzké
uzdravení,
mnoho
úspěchů v jeho zajímavé
práci, která mu je i
koníčkem, a těšíme se na
medobraní v roce 2020,
které se rozhodně podaří.
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Výstavba multifunkčního hřiště
Jak bylo schváleno výroční schůzí Sportklubu, bylo v Cepu zbudováno firmami
TUBEKO, JIPAMA a Elektro – Mikeš celkovým nákladem 1 647 567 Kč
multifunkční hřiště. Postup prací zachycuje následující fotodokumentace:

V květnu už byla základní deska, v létě už se stavěly ploty a elektroinstalace

V prosinci už bylo hotovo
53

Nohejbal v Cepu
V sezóně 2019 hrál podle rozhodnutí výroční členské schůze Sportklubu Cep a
na základě sportovních výsledků tým A v krajském, tým B v okresním
přeboru. V obou případech skončila naše družstva na posledních příčkách
tabulky. Našim sportovcům proto přejeme více úspěchů v roce 2020.

Změna úhrady za odvoz komunálního odpadu
Dnem 1. 1. 2020 končí odvoz komunálního odpadu z Cepu v popelnicích
označených zakoupenými jednorázovými nalepenými poukázkami. Namísto této
praxe bude podle rozhodnutí zastupitelstva, platit každý občan Cepu ročně
částku 400. - Kč. Má to jistě řadu výhod, ale pravděpodobně to nepřispěje
k motivaci lidí ke třídění odpadu. Vše ukáže až praktická zkušenost.

P. F. 2020
Pro rok 2020 připravil Obecní
úřad Cep skutečně profesionální
P. F., které můžeme vidět na
přiloženém obrázku.
Součástí přání je také pěkná
propisovačka. Podobné P. F.
jistě každého adresáta potěší a
obec si takto ještě zlepšuje své
dobré image.
Rozhodně nejsou vynaložené
prostředky investovány zbytečně
a tento dobrý nápad zaslouží bez
diskuse „palec nahoru“.
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Hospodaření obce v roce 2019
Vzhledem k tomu, že veškeré podrobnosti o hospodaření obce je možno nalézt
na internetové stránce obce Cep (www.obeccep.cz), omezíme se zde pouze na
zaznamenání některých zásadních údajů týkajících se roku 2019. Čtenář může
rovněž v tomto díle kroniky ve zprávě o konání veřejné schůze obecního
zastupitelstva nalézt přehled plánovaných příjmů a výdajů obce v tomto roce.

Rozpočet na rok 2019
Příjmy:
Plán
: 10 536 882. – Kč
Skutečnost
: 13 095 980,86. – Kč
Rozdíl
: +2 559 698,86. – Kč
Obecní příjmy překročily plánovanou částku o více, než 2,5 mil. Kč
Výdaje:
Plán
: 9 336 287. – Kč
Skutečnost
: 6 430 924,76. – Kč
Rozdíl
: – 2 905 362,24. – Kč
Úspora výdajů se přiblížila k částce 3 mil. Kč
Běžné účty
Běžné účty celkem na začátku roku 2019 : 6 576 164,05. – Kč
Běžné účty celkem na konci roku 2019 : 10 291 864,59. – Kč
Rozdíl
: + 3 715 700,54. – Kč
Za rok 2019 vzrostl kapitál obce uložený na běžných účtech v bankách o
více, než 3,7 mil. Kč.
Dotace
V roce 2019 byly poskytnuty následující dotace v této výši:
 Sportclub Cep
40 000. – Kč
 SDH Cep
40 000. – Kč
 MS BOREK – CEP
40 000. – Kč
 Lékařská služba první pomoci Třeboň 2 340. – Kč
 Vítání občánků
5 000. – Kč

55

Společenská kronika
V tomto roce oslavili:
Padesáté narozeniny
Pan Fišer Zdeněk
Pan Kaas Petr

čp. 39
čp. 66

Padesáté páté narozeniny
Paní Hadačová

čp. 55

Šedesáté narozeniny:
Pan Dvořák Josef
Pan Jezvík František
Paní Palajová Daniela
Pan Vidiečan Miroslav
Paní Zemanová Hana

čp. 40
čp. 41
čp. 69
čp. 96
čp. 81

Šedesátépáté narozeniny:
Pan Pavel Dvořák
Pan Karel Jirava
Pan František Klíma
Paní Anna Vejvarová

čp. 1
čp. 23
čp. 56
čp. 39

Sedmdesáté narozeniny:
Pan Jan Jezvík
Pan Josef Roubík
Pan Pavel Šváb

čp. 28
čp. 14
čp. 7

Sedmdesátépáté narozeniny:
Paní Miloslava Kocourková

čp. 97

Sedmdesátésedmé narozeniny:
Pan Laštovka Jan
Sedmdesátéosmé narozeniny:
Paní Leštinová Marie
Sedmdesátédeváté narozeniny:
Pan Benda Jan
Pan PhDr. Kocourek Vladimír
Pan Josef Leština
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čp. 49
čp. 75
čp. 78
čp. 97
čp. 75

čp. 41

Osmdesáté narozeniny:
Paní Jezvíková Marie
Osmdesátéprvní narozeniny:
Paní Dvořáková Milena

čp. 17

Osmdesátéčtvrté narozeniny:
Pan Hadač František
Paní Paďourková Marie

čp. 30
čp. 38

Osmdesátésedmé narozeniny:
Paní Hadačová Ludmila

čp. 79

Devadesátéprvní narozeniny:
Paní Klímová Marie

čp. 91

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

Vítáme na svět!
Také v tomto roce jsme mohli mezi sebou uvítat nového občánka,
respektive další krásnou princezničku.
Dne 25. 9. 2019 se šťastným rodičům, manželům

Lucii a Jakubovi Komárkovým (čp. 72)
narodila dceruška

Adélka
Celé rodině přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a to, aby se
holčička stala pro své rodiče zdrojem všech nejkrásnějších citů,
které mohou mezi lidmi existovat.
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V roce 2019 nás navždy opustila
Paní Anna Klímová (čp. 56), která nečekaně
zesnula 14. 9. 2019 ve věku 58 let.
Rodině i nám všem bude chybět jako obětavá a příjemná žena,
připravená kdykoliv pomoci tomu, kdo pomoc potřeboval.
Čest její památce!
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Svatby v Cepu
Že je naše obec opravdu hezká a díky snaze jak obecního zastupitelstva, tak i
technické čety dobře udržovaná, navíc obklopená krásnou přírodou, potvrzuje i
skutečnost, že se zde například začínají konat svatby lidí, kteří zde nežijí, ani
nemají k Cepu žádný vztah, jen se jim zde líbí a cítí se tu dobře. Tak 17. Května
se na „Myslivně“ konala svatba slečny Lucie Kukačkové a pana Jana Outlého
z Třeboně. Snoubenci rozeslali následující pěkné svatební oznámení.

Atmosféru přiblíží následující fotografie:

Svatební stoly a netradiční bar
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Vše je připraveno

Nevěstu vede její maminka

Místostarosta a matrikářka města
Třeboně zahajují obřad

Novomanželé při výměně prstenů

Druhým párem, který byl v Cepu oddán 15. června byla nevěsta slečna Markéta
Horáčková a ženich pan Jan Matějka. Tato svatba se konala na poloostrově
v rybníku „Velký návesní“. Přetiskujeme jejich svatební oznámení:
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Také zde bylo vše perfektně připraveno

Přicházejí snoubenci, které paní matrikářka představuje oddávajícímu

Jsme rádi, že oba páry, o kterých jsme v obecní kronice informovali, si pro svou
svatbu vybraly právě naši malou obec. Jistě budou na svůj svatební den celý
život vzpomínat a vždycky se jim vybaví obrázek místa, ze kterého vykročili na
svou životní pouť společně.
My jim jen přejme, aby jejich vzpomínka byla vždy provázena pocitem štěstí,
krásného zážitku a aby právě zde slíbená obapolná láska a úcta je naplňovala až
do konce jejich dlouhého a šťastného společného života.
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Počasí v roce 2019
Leden
Rok 2019 začal podobným počasím, jaké panovalo na konci prosince 2018. Sníh
nebyl prakticky nikde, noční i denní teploty byly nad 0°C a občasné srážky byly
vesměs dešťové. Počasí bylo pro měsíc leden netypické.
Teplota
Téměř celé dvě dekády měsíce byla teplotně nadprůměrné, pod teplotu 0°C přes
den teploměr spadl jen 3. 1. Noční teploty se pohybovaly v rozmezí +2°C až –
7°C. této hodnoty bylo však dosaženo jen jednou, 11. 1. V poslední dekádě bylo
prvních 7 dnů mrazivých po celý den, teploty byly v intervalu – 1°C až – 10°C.
zbytek měsíce od 26. 1. byl teplotně podobný, jako jeho začátek. Měsíc leden
byl tedy teplotně nadprůměrný, průměrná teplota byla + 2,2°C , oproti
dlouhodobému průměru měsíce – 1,4°C. V roce 2007 bylo nejtepleji (+4,8°C),
nejchladněji v roce 1942 ( – 10,1°C).
Srážky
Srážky byly častější pouze v první dekádě, kdy spadlo celkem 13 mm vody,
v celém zbytku měsíce pak pouze 5 mm a to převážně ve druhé dekádě. Srážky
byly v první polovině měsíce dešťové, nebo smíšené, v poslední dekádě
převážně dešťové. Také srážkově nedosáhl letošní leden na průměrnou hodnotu.
Napadlo celkem 18 mm vody, dlouhodobý průměr pro leden je 26 mm. Nejvíce
vody přinesl leden 2010 (55 mm) a v roce 2020 to budou už jen 4 mm.
Sníh
Slabě nasněžilo pouze na přelomu první a druhé dekády, kdy ležela sněhová
pokrývka pouze 4 dny a dosáhla mohutnosti maximálně 5 cm.

Únor
Také únor, jako kdyby nebyl zimním měsícem. Svědčily o tom údaje jak o
teplotě, tak srážkách. Ve třetí dekádě „navštívila“ ČR také vichřice „Thomas“,
která způsobila velké potíže v dopravě, rovněž tisíce domácností bylo bez
elektřiny. Rychlost větru dosahovala až 115 km/hod. Kalamitní stav byl
vyhlášen v 18 okresech.
Teplota
Po celý den mrzlo pouze ve dvou dnech, 6. a 7. 2., kdy teplota dosahovala
intervalu od – 4°C do 0°C. V první dekádě se pohybovala teplota přes den od
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0°C do +8°C, ve druhé od +3°C do +14°C, při nočních maximech mezi +2°C a –
5 °. Ve třetí dekádě se teploměr vyšplhal ve dne až na +17°C (27. 2.), dekáda
byla v intervalu +1°C až +17°C. Únor byl průměrnou denní teplotou +5,5°C
oproti dlouhodobému průměru +1°C nadprůměrným a dosud nejteplejším.
Největší zima byla v roce 1940, kdy průměrná teplota dosáhla v únoru jen na –
6,4°C.
Srážky
Měsíc byl srážkově průměrný, když v Cepu napadlo celkem 22 mm vody za celý
měsíc. Nejvíce pršelo 3. 2., kdy napadlo vody 6 mm. Dlouhodobý srážkový
průměr 20 mm byl o 2 mm překročen. Nejvíc pršelo v roce 1941 (58 mm),
nejméně v roce 2015 (2 mm).
Sníh
Sněžení se objevilo jen na horách a to v první dekádě. Nejvyšší sněhová nadílka
za 1 den tam byla 9 cm (4. a 5. 2.). V nižších polohách sníh nebyl.

Březen
Od začátku března vál silný vítr, který dosáhl na některých místech ČR rychlosti
až 113km/hod. Opět byly potíže s dopravou, došlo také ke smrtelné nehodě,
kdy na kabinu nákladního vozu spadl vyvrácený kmen stromu.
Teplota
V první dekádě se v noci teplota pohybovala mezi 0°C až +5°C, ve dne byla
maxima mezi +5°C a +19°C. Druhá dekáda byla mírně chladnější, než první,
noční teploty dosáhly +1°C až +5°C, ale denní pouze +1°C až 11°C, s výjimkou
17. 3., kdy bylo odpoledne +19°C. V poslední dekádě už nemrzlo a teploty se
pohybovaly mezi +1°C až +20°C. Naměřená průměrná teplota byla 7°C oproti
dlouhodobému průměru 4,4°C. Do té doby nejteplejší byl jen rok 2014
(+5,5°C), nejstudenější rok 2013 (– 0,1°C). Sníh už nepadal. Měsíc byl srážkově
lehce nadprůměrný, teplotně zatím nejteplejší za posledních 100 let.
Srážky
Pršelo vesměs ve druhé dekádě, kdy spadlo cca 85% měsíčního úhrnu, srážky
v ostatních dvou dekádách byly velmi slabé, často prakticky neměřitelné. 10. 3.
si na horách lehce zasněžilo, jinak pouze pršelo. V Cepu v březnu spadlo celkem
63

44 mm vodních srážek. Dlouhodobý průměr pro tento měsíc je 30 mm. Nejvíce,
napršelo v roce 1941 (73 mm), nejméně v roce 2003 (5 mm).

Duben
Duben byl už opravdu jarním měsícem, i když počasí také někdy nečekaně
překvapilo rychlou změnou. Cep jako kdyby byl před kalamitami chráněn
nějakou vyšší mocí. Zde už nechumelilo, pouze vydatně pršelo. Ale jinde v ČR
bylo jako v zimě. Na Karlovarsku napadlo 18. 4. 10 cm a v Jeseníkách dokonce
30 cm sněhu. Opět kolabovala doprava. Na Bruntálsku napadlo až 50 cm sněhu
a následoval totální kolaps nejen dopravy. Kalamitní stav přetrval až do 22. 4.
Teplota
V první dekádě byla mezi +2°C a 20°C. Druhá dekáda přinesla ochlazení řádově
o 10°C, zvláště její první půlka byla průměrnou teplotou jen na +5°C. Ve druhé
polovině dekády se oteplilo a přišly i dva dny, kdy byla překročena teplota 20°C
(21°C 18. a 19. 4.). Poslední dekáda byla teplá, její tři prostřední dny dosáhly
teplot 22°C, 25°C a 26°C. Teplotně byl tento měsíc průměrný. Dlouhodobý
průměr 9,5°C byl mírně překročen aktuální hodnotou 10,5°C. Nejtepleji bylo
v roce 2018 (13,7°C), nejchladněji v roce 1941 (5,7°C).
Srážky
V Cepu už naštěstí jen dešťové. Duben 2017 byl opravdu bohatý na srážky.
Nejvíce vody spadlo od 27. do 29. 4., a to celých 41 mm!! Celkem spadlo
v Cepu 99 mm. Dlouhodobý průměr pro tento měsíc je 27 mm. Ten byl tedy
překročen 3,66 krát. Dosavadní rekord byl naměřen v roce 1942 a činí 84 mm.
Letos jsme ho tedy překročili o celých 15 mm!!!

Květen
Také v květnu se počasí v Cepu někdy dost podstatně lišilo od některých jiných
lokalit v ČR. Průtrže mračen a záplavy tentokrát potrápily jihovýchod Moravy,
především Strážnici, kde dosáhla hladina vody na komunikacích až 50 cm. Jinde
v ČR také pršelo vydatně a voda zaplavila řadu obcí především na Klatovsku.
V Cepu ale nedošlo opět k žádným potížím.
Teplota
Teplotně můžeme měsíc rozdělit na dvě poloviny. První polovinu chladnou a
druhou teplou. V první polovině nedosáhla teplota přes 20°C, minima byla ještě
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lehce nad 0°C. Ve druhé půli ale už bylo celkem 9 dnů, kdy teploměr ukázal
hodnoty mezi 20°C a 30°C. Této hodnoty bylo dosaženo 30. 5. Teplotně byl
květen lehce nadprůměrný, ale značně rozkolísaný. Nejchladněji bylo 7. 5. (1°C
až 8°C), nejtepleji 30. 5. (17°C až 30°C).
Srážky
Byly velice sporadické a spadly v první polovině měsíce. Po 14. květnu v Cepu
ani nekáplo.
Květen v Cepu byl s úhrnem srážek 16 mm měsícem srážkově silně
podprůměrným (dlouhodobý průměr pro tento měsíc je 58 mm). Méně srážek
bylo jen v květnu roku 2000, kdy spadlo pouze 12 mm, nejvíce pršelo v roce
2014, spadlo celkem 146 mm. 30°C).

Červen
Byl měsícem opravdu letním. Ve čtvrtek 22. 6. se večer zatáhlo a v noci mezi
páteční 2. a 3. hodinou přišla silná bouřka, doprovázená silným větrem a
prudkým deštěm. Vítr lámal větve i celé stromy a v Cepu 2x uhodilo do
transformátoru u sběrného dvora. Do 8:30 nešel v části obce proud a netekla
voda.
Teplota
Nejnižší 1x naměřená teplota v měsíci měla hodnotu 9°C, jinak ve všech dnech
bylo odpoledne více, než 20°C, denní minima se pohybovala okolo 14°C až
15°C. Měsíc přinesl také 6 tropických dnů s teplotami nad 30°C (30. 6. dokonce
37°C). Teplotně byl tento měsíc nadprůměrný, když průměrná teplota dosáhla
18,25°C, a dlouhodobý průměr je 17,4°C. Dva dny byly tropické (teplota
překročila 30°C). Nejteplejší červen byl v roce 2003 (20,2°C) a nejchladnější
v roce 2001 (14,9°C).
Srážky
V první dekádě spadlo srážek celkem 29 mm. Ve druhé dekádě nepršelo a půda
byla vyschlá a rozpraskaná. Vodu přinesla až třetí dekáda a v ní spadlo 42 mm
vody.
Za celý měsíc napršelo 71 mm vody. Dlouhodobý průměr srážek v měsíci
červnu je 64 mm. Minimální srážky byly v roce 2014 (20 mm), nejvíce pršelo
v roce 2013 (143 mm). Letošní červen byl tedy srážkově jen nepatrně
nadprůměrný, pršelo jen zřídka a z toho dvakrát šlo o příval (7. 6. a 28. 6.).
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Červenec
Červenec byl skutečně letním měsícem, horkým a málo „mokrým“ přes vysoké
množství srážek, které spadly spíše v přívalech. Ty půda nebyla schopna
vsáknout a většinou jako ron odtekly do řek.
Teplota
Měsíc přinesl celkem 8 tropických dnů, kdy teploty překročily hodnotu 30°C.
Nejchladnějším dnem byla středa 10. 7., kdy denní teplota nedosáhla ani na
20°C, noční byla okolo 8°C. Takto chladné počasí vydrželo prakticky až do
poloviny druhé dekády. Odpolední teploty byly mezi 16°C a 19°C, noční mezi
9°C a 12°C. Zbytek měsíce byl opět velmi teplý při nočních teplotách mezi
15°C a 20°C, a denních mezi 26°C a 35°C. Teplota dosáhla měsíčního průměru
22,9°C. Vzhledem k dlouhodobému průměru, který je 19,4°C jde tedy o měsíc
nadprůměrný. Dosavadní rekord držel rok 2006 (22,7°C), nejchladnější červenec
byl v roce 2000 (16,5°C).
Srážky
Měsíční úhrn srážek v Cepu byl 88 mm vody. Dlouhodobý průměr je 65 mm.
Měsíc proto byl i srážkově nadprůměrný. Dosavadní rekord z roku 1940
představovalo 141 mm srážek. Vody tedy spadlo poměrně dost, ale spad byl dost
nerovnoměrný, takže od 3. 7. do 15. 7. ani nekáplo a zahrady vysychaly. Od 1.
do 2. 7. spadly 23 mm, ve druhé dekádě 33 mm a ve třetí 32 mm srážek.
Nejméně pršelo v roce 2018 (13 mm).

Srpen
Byl ještě typicky letním měsícem, velmi teplým a poměrně i dost srážkově
bohatým. Sluneční svit opět zaléval náš region. Byly i bouřky, ale ty, respektive
jejich zvukové projevy jsme jen slyšeli, u nás přímo žádná neúřadovala. Do
konce měsíce jsme se v Cepu deště, ani bouřek, které napáchaly mnoho škod
například na Vysočině, ale také jinde, přes varování meteorologů nedočkali. Asi
nám někdo „tam nahoře“ drží palce.
Teplota
První polovina měsíce byla v Cepu „pouze“ letní, tj. s teplotami v noci od 10°C
do 17°C a ve dne od 20°C do 29°C. Druhá polovina měsíce přinesla také 4
tropické dny 18., 29., 30. a 31. 8. Noční teplota v této době byla v intervalu
12°C až 18°C, denní pak 22°C až 31°C. Dlouhodobým průměrem teplot pro
srpen je hodnota 18,9°C. Letošní průměrná teplota byla 20,27°C, což odpovídá
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spíše průměrnému červenci. Maximum, 22,7°C bylo naměřeno v srpnu roku
2015, minimum, 15,3°C v roce 1940.
Srážky
V první dekádě spadlo celkem 9 mm, ve druhé 34 mm a ve třetí 17 mm srážek.
V srpnu 2019 spadlo tedy v Cepu 60 mm srážek. Dlouhodobý průměr srážek
v tomto měsíci je 65 mm. Z toho vyplývá, že srážkově byl měsíc průměrný, ale
srážky opět nebyly v čase rovnoměrně rozděleny a proto i vsak byl slabší, což se
projevuje na hladině spodní vody. Nejvíce srážek, 155 mm bylo v srpnu 2010, a
nejméně, 19 mm v roce 2003.

Září
Měsíc přinesl počasí poměrně dost rozkolísané. Vedle tropů jsme užili už i první
mrazíky a dostatek letních, teplých dnů. Po celé září přicházely ze všech stran
zprávy o „houbových žních“. V Cepu ale opravdu nerostly, v Ochoze nebylo ani
prašivky. Proto se tu nekonala ani pravidelná houbařská invaze ze všech koutů
republiky a my jsme užili vcelku klidný měsíc.
Teplota
Ještě 1. září jsme prožili tropický den s celodenní teplotou 18°C až 30°C.
V první dekádě se dále noční teploty držely v intervalu 8°C až 12°C, denní mezi
15°C a 25°C. Druhá dekáda byla ještě teplá, v noci bylo na teploměru 7°C až
14°C, ve dne pak 16°C až 24°C. Ochladilo se až 19. 9. Již od 19. 9. byly na
některých horách sněhové srážky a v Cepu přišly ranní mrazíky, které potom
trvaly až do konce druhé dekády. Teploty poklesly ráno na – 1°C až – 4°C.
Takový byl také začátek třetí dekády. Ta přinesla v noci teploty od – 4°C do
+11°C, přes den pak od 19°C do 22 °C. Průměrná teplota měsíce byla 14,76°C.
Dlouhodobý průměr pro září je 14,5°C. Měsíc byl tedy teplotně průměrný.
Nejtepleji bylo v roce1942 a to 17,9°C, nejchladněji v roce 2003, 10,8°C.
Srážky
Pršelo jenom v první dekádě (31 mm) a v posledních třech dnech třetí dekády
(11 mm). Dohromady tedy spadlo 42 mm vody. Dlouhodobý průměr pro září je
44 mm. I co se srážek týká, byl tedy měsíc průměrný. Nejbohatší na srážky byl
rok 1940, kdy spadlo 107 mm, nejsušší rok 2009 s 11 mm srážek.
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Říjen
Byl poměrně příjemným, podzimním měsícem, počasí přálo procházkám
v přírodě a v Ochozi se přece jen nějaká ta houba nalezla. Mohli jsme si také
užít krásné, ale dost krátké babí léto.
Teplota
První dekáda měsíce října byla spíše deštivá, přestože teploty naměřené v Cepu
byly dosti vysoké jak v noci, (0°C 7. 10. až 10°C 10. 10.), tak ve dne (14°C až
17°C). Ještě 1. 10. jsme naměřili 21°C. Druhá dekáda byla mnohem teplejší,
noční teploty neklesly pod 7°C, denní se pohybovaly v rozsahu 16°C až 24°C.
Přišlo pěkné babí léto, celkem 3 dny druhé dekády dosáhly odpolední teploty
20°C až 24°C. Třetí dekáda byla až do 27. 10. teplotně podobná druhé, 26. 10.
odpoledne jsme ještě naměřili 20°C a 27. 10. 21°C, pak ale přišlo citelné
ochlazení. Noční teplota klesala v posledních čtyřech dnech od +3°C až k – 4°C
a odpolední z +11°C na +6°C. Průměr teplot měsíce vyšel na 10,72°C.
Dlouhodobý průměr října je 9,3°C. Letošní říjen byl tedy teplotně nadprůměrný.
Srážky
V první dekádě napršelo celkem 28 mm vody. Do konce druhé dekády byly pak
srážky minimální, pršelo pouze 16. 10. a spadly jen 2 mm vody. Ani ve třetí
dekádě mnoho nepršelo, dohromady spadly pouze 3 mm, ale posledních 6 dnů
byly ráno husté mlhy, které se někdy udržely až do odpoledne. Sumárně tedy
v říjnu spadly 33 mm srážek. Protože dlouhodobý průměr je 36 mm, je letošní
říjen měsícem srážkově průměrným. Nejméně pršelo v říjnu roku 1943, kdy
spadly pouze 2 mm za celý měsíc. O dva roky dříve, v říjnu 1941 to ale byly
rekordní 104 mm.

Listopad
Letos šlo o poměrně na sluneční svit štědrý měsíc. Sluníčko jsme mohli vidět
v 15 dnech, nejdéle 16. 11., kdy svítilo 6,5 hodiny. Dny 14. – 19. a 28. – 30.
listopadu byly nejslunnějším obdobím měsíce.
Teplota
Tento měsíc přinesl ještě 11 poměrně teplých dnů, kdy denní maxima
vystoupala nad 10°C, ale nepřekročila 15°C. ostatní dny už byly opravdu
chladné, když denní maxima nepřekročila 10°C. Nejchladnější byla první půle
druhé dekády, kdy se celodenní teploty pohybovaly v intervalu – 4°C a +5°C.
Chladná byla také poslední dekáda s teplotami od 0°C do +12°C. nejteplejší byla
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druhá půlka druhé dekády, která přinesla teploty od +2°C do 14°C. průměrná
teplota měsíce byla 5,82°C. Dlouhodobý průměr je 4,4°C. Říjen 2019 byl tedy
teplotně nadprůměrný. Nejteplejší říjen byl v roce 2015, kdy bylo naměřeno
průměrně 7°C, nejchladnější v roce1941 s pouhým +1°C.
Srážky
V prvních dnech listopadu spadlo dohromady 7 mm srážek, na konci první
dekády (9. 11.) ještě 2. Druhá dekáda přinesla 24 mm vody, do konce měsíce
pak už nepršelo. O sněhu jsme slyšeli jen ze zpráv, protože na horách již různě
padal, ale v Cepu jsme sníh neměli. Dohromady spadl 31 mm vody, což byl
skoro přesně dlouhodobý průměr, který je 32 mm. Měsíc tedy byl srážkově
průměrný. Více pršelo v roce 1939, kdy napadly 74 mm vody, nejvíc, až
tragicky sucho bylo v listopadu 2011, který přinesl pouhý 1 mm srážek.

Prosinec
Přišel opět netypický, teplý prosinec s Vánocemi „na blátě“, prosluněný (slunce
jsme viděli v 21 dnech). Nejdéle, 7,4 hodiny svítilo 4. 12. Souvislé sněhové
pokrývky jsme se nedočkali. Už si asi zvykneme na to, že prosinec se sněhem,
bruslením a mrazem je právě ten netypický a typickým se stal právě takový, o
kterém píšeme.
Teplota
Noční teploty se v první dekádě pohybovaly mezi – 4°C do – 2°C, s výjimkou 8.
12., kdy bylo naměřeno v noci +6°C. Denní teploty byly mezi +3°C a +10°C,
s výjimkou 5. 12., kdy vystoupaly jen na – 1°C. Ve druhé dekádě byly noční
teploty mezi – 4°C a +4°C, denní od +2°C do +10°C, s výjimkou 15. a 20. 12.,
kdy dosáhly +12°C. V poslední dekádě byla noc od +4v do – 5°C a přes den
ukázal teploměr +1v až +9°C. Průměrná teplota měsíce byla +0,3°C.
dlouhodobý průměr je +0,4°C. Teplotně vyl tedy prosinec měsícem průměrným.
Nejtepleji bylo v roce 2015, +5,2°C, nejchladněji v roce 2010, jen – 5,1°C.
Srážky
V prosinci a to až v jeho druhé polovině se dostavily slabé srážky. Postupně
napršelo pouze 6 mm vody. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem 28 mm, je
jasné, že srážkově byl prosinec výrazně podprůměrný a v tomto směru vede
tabulku. Méně nikdy nenapršelo. Nejbohatší na srážky byl rok 2009, kdy spadly
63 mm vody.
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Cep před 100 léty
Rok 1919
Tento rok začal velmi mírnou zimou. Celý leden bylo málo sněhu a nebyly velké
mrazy. V únoru naopak napadlo sněhu hodně a teploty poklesly výrazně pod
bod mrazu. Březen byl bohatý na srážky střídavě sněhové a dešťové. Z tohoto
důvodu se nemohlo do polí, a proto se jarní práce opozdily. Jak praví starý
záznam, v Cepu se například brambory dosazovaly až v květnu.
Rok 1919 přinesl mnoho událostí, které provázely proces konstituování
nově vzniklé republiky. Jejich vliv se nevyhnul ani naší obci. Proto se o nich
stručně zmíníme i zde.
Atentát na ministerského předsedu
Když 8. ledna ve 14:00 hodin vycházel ministerský předseda Dr. Karel
Kramář spolu s akademickým malířem Karlem Langrem ze svého úřadu na
Hradčanech, vypálil na něj sociální demokrat, dělník Alois Šťastný dvě rány
z revolveru. První střela chybila, ale druhá zasáhla Dr. Kramáře do pravé strany
hrudi. Kule se ale naštěstí zachytila v náprsní tašce. Pachatel zaútočil, jak sám
přiznal, z politických důvodů. Za svůj čin byl v červnu 1919 odsouzen k trestu
odnětí svobody na osm let.
Okolkování peněz
Národní shromáždění Republiky Československé svým zákonem nařídilo
okolkování dosud platných bankovek v hodnotě 10, 20, 50, 100 a 1000 Kč ve
dnech 2. – 9. 5. V tomto termínu každý občan předložil své bankovky Obecnímu
úřadu a ten zajistil jejich okolkování v třeboňské „Táborské záložně“. Občanům
obce Cep bylo okolkováno více, než 80 000 Kč. Každý občan obdržel zpět
polovinu okolkovaných peněz a na zbytek mu byl vydán vkladní list. Tak
vznikla nová, československá měna. Později byl vypracován soupis vkladů na
knížkách, cenných papírů a všeho nemovitého majetku, Tím byl zjištěn stav
jmění každého jednotlivce a podle toho byla později (r. 1922) vyměřena daň
z majetku. Hodnota koruny v této době poklesla na 30 haléřů.
Dovoz potravin
Vzhledem k tomu, že po celou dobu trvání monarchie, byly veškeré věci denní
potřeby, hlavně pak obilí, dobytek a veškeré další potraviny rekvírovány a
vyváženy za armádou a také do Německa, byla republika v době svého vzniku
dokonale vydrancována. Potravin byl veliký nedostatek, a proto záleželo na tom,
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aby vše, co bylo k dispozici, bylo spravedlivě rozdělováno. Provedená inventura
především obilí ukázala, že ani při nejvyšší skromnosti není možno přežít do
příštích žní. Po různých peripetiích byly nakonec zahájeny dodávky obilí
z USA. Doprava byla po moři do přístavu Terst a odtud po železnici do naší
republiky. Denně bylo z Terstu vypraveno 5 vlaků.
Zlatý poklad republiky
Aby nová měna byla podložena skutečnými hodnotami, měl podle přijatého
zákona každý občan odevzdat všechny zlaté a stříbrné peníze, za což mu byl
vystaven státní dluhopis. Také darováním různých zlatých a stříbrných předmětů
a šperků přispívali občané republiky k rozmnožení státního pokladu. Na příklad
v Suchdolu nad Lužnicí bylo sebráno stříbrných peněz za 50 000 Kč, zlatých za
5 000 Kč. V Cepu nedaroval nikdo nic.
Úmrtí ministra války M. R. Štefánika
Prvním černým dnem republiky se stal 4. květen 1919. Při svém návratu do
vlasti přišel při letecké katastrofě o život první ministr války mladé republiky,
gen. Milan Rastislav Štefánik. V letadle, které havarovalo při přistávacím
manévru, mimo ministra zahynuli oba členové jeho doprovodu a pilot. Příčiny
pádu letadla z výšky cca 70 metrů nejsou dodnes s jistotou určeny.

Trosky letadla ve Vajnorech u Bratislavy
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Boje na Slovensku
Počátkem června 1919 napadly maďarské ozbrojené síly československé
vojenské hlídky stojící na demarkační linii na Slovensku. Ty musely ustoupit
před přesilou. Na obsazeném území se Maďaři se chovali jako v nepřátelské
zemi, včetně ukrutností na slovenském obyvatelstvu. Proto bylo do zbraně
povoláno 5 nejmladších ročníků a také členové organizace „Sokol“ dobrovolně
vstoupili do armády.
Tyto síly, podporované ještě zkušenými legionáři vracejícími se z Itálie,
maďarský vpád zastavily. Maďarské jednotky musely opět ustoupit za
demarkační linii. Počátkem července byly hranice opět důkladně obsazeny a na
Slovensku zajištěn klid.

České vojsko na Slovensku v roce 1919
První oslava památky mistra Jana Husa v Cepu
Dne 5. července, v předvečer památky upálení mistra Jana Husa se v Cepu
konala první slavnostní vzpomínka na tohoto národního hrdinu. V době trvání
monarchie se Husovy oslavy nekonaly, protože byly státem zakazovány.
Večer byla v blízkosti tzv. „Čadků kříže“ postavena hranice, „kamž se za
soumraku shromáždili hasiči, občané a dítky“. Po zapálení hranice přednesl
řídící učitel pan František Blažek řeč, ve které přiblížil přítomným podmínky
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panující v zemi za života Husova, jeho život, zásluhy i smrt na mučednické
hranici v městě Kostnici. Pak přítomní zazpívali národní hymnu a se zpěvem se
vrátili do obce.
První volby ve svobodné republice
Dne 15. června se v celé republice konaly první volby do obecních
zastupitelstev. Na předvolební schůzi vysvětlil řídící učitel pan František Blažek
platný volební řád a vyzval všechny občany ke klidné účasti s vědomím, že
nejdůležitějším kritériem je prospěch obce a čestnost těch, kteří budou zvoleni.
Bohužel, i nevelký Cep byl rozdělen na dvě části, příznivce Místní agrární
organizace a Československé strany socialistické. Malá frakce Sociálně
demokratické strany byla nepočetná a neměla praktický význam. Obec byla
zmítána předvolebními boji. Podle nového volebního řádu mohly poprvé volit
také ženy. Další podmínkou pro voliče bylo dosažení věku 21 let. Bylo voleno
patnáctičlenné zastupitelstvo.
Kandidátní listiny pro obec Cep v roce 1919
Místní organizace ČSS
1. Vojta Josef, domkář, čp. 52
2. Hadač Jan zedník, čp. 71
3. Lexa František, domkář, čp. 65
4. Paďourek František, domkář, čp. 76
5. Komárek Tomáš, domkář, čp. 40
6. Klíma Tomáš, domkář čp. 54
7. Maxa František, domkář, čp. 37
8. Korbel Václav, domkář, čp. 56
9. Laštovka Tomáš, domkář, čp. 49
10. Pich František, domkář, čp. 77
11. Hadač Tomáš, zedník, čp. 53
12. Koranda Jan, dělník, čp. 2
13. Paďourek Matěj, domkář, čp. 30
14. Švec Antonín, dělník, čp, 27
15. Bumba Jan, domkář, čp. 80
Místní agrární organizace
1. Jezvík Jan, rolník, čp, 5
2. Hajný Jan, rolník, čp. 15
3. Roubík Jan, rolník, čp. 14
4. Burda Matěj, rolník, čp. 23
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5. Kambová Roza, rolnice, čp. 8
6. Pašek Jan, rolník, čp. 20
7. Hamerník Matěj, rolník, čp. 21
8. Dvořák František, rolník, čp. 1
9. Koldus Josef, rolník, čp. 12
10. Pašek Josef, rolník, čp. 10
11. Novák Jan, rolník, čp. 22
12. Jezvík Josef, rolník, čp. 28
13. Salaba Jan, rolník, čp. 19
14. Jezvík Jan, chalupník, čp. 41
15. Dvořák Jan, rolník, čp. 47
16. Leštinová Kateřina, rolnice, čp. 27
17. Vaněček Jan, rolník, čp. 60
18. Kaška František, rolník, čp. 13
19. Kambová Marie, rolnice, čp. 51
Celé dvě třetiny hlasů obdržela kandidátka Československé strany socialistické,
zbytek Místní agrární organizace. Na základě těchto výsledků, byli členy
Obecního zastupitelstva zvoleni:
Za Československou stranu socialistickou :
1. Vojta Josef, domkář, čp. 52
2. Hadač Jan zedník, čp. 71
3. Lexa František, domkář, čp. 65
4. Paďourek František, domkář, čp. 76
5. Komárek Tomáš, domkář, čp. 40
6. Klíma Tomáš, domkář čp. 54
7. Maxa František, domkář, čp. 37
8. Korbel Václav, domkář, čp. 56
9. Laštovka Tomáš, domkář, čp. 49
10. Pich František, domkář, čp. 77
Za Místní agrární organizaci:
1. Jezvík Jan, rolník, čp, 5
2. Hajný Jan, rolník, čp. 15
3. Roubík Jan, rolník, čp.14
4. Burda Matěj, rolník, čp. 23
5. Kambová Roza, rolnice, čp. 8
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Po osmi dnech proběhla volba starosty a obecní rady. Starostou byl zvolen pan
Josef Vojta čp. 52, jeho náměstkem agrárník Jan Hajný čp. 15. Členy obecní
rady se stali pánové Matěj Burda čp. 23, František Paďourek čp. 76 a Tomáš
Klíma čp 54. Obecní zastupitelstvo okamžitě složilo předepsaný slib republice,
který v jejím zastoupení přijal Dr. František Slavíček, okresní tajemník
politické správy v Třeboni. Volby přinesly do obcí aktivitu a čilý ruch, protože
nová zastupitelstva byla více nakloněna změnám a pokroku. Bohužel, přibylo
také množství sporů a politických bojů, kterými také dříve klidná obec Cep nyní
trpěla. Také zdejší duchovní, farář Jan Brabenec vystupoval proti změnám ve
vzdělávacích plánech žáků školy i působení na dospělé a neshody mezi farou,
školou a občany prohluboval, opět ke škodě obce. Občané už zapomněli, že
v roce 1914 byla například zásluhou vedení obce přebudována obecní škola
nákladem 44 000 Kč a v roce 1919 pak měla hodnotu více, než
dvanáctinásobnou.
Návrat legionářů z Ruska
Po dlouhém jednání československé vlády v USA, Anglii a Japonsku byl
konečně umožněn návrat našich legionářů z ruské Sibiře. Jejich transporty byly
vypravovány z přístavu Vladivostok, kam se všechny jednotky soustředily. Lodí
byli tito vojáci dopravováni opět do Terstu a odtud po železnici cestovali domů.
Do cepu se tak vrátili legionáři Jan Bína, František Korbel, Václav Hadač a
J. Anděl.

Českoslovenští legionáři ve Vladivostoku v srpnu 1918. Jejich cesta domů
potrvá ještě dlouhou dobu.
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Kolaudace školy
Konečná kolaudace školy byla provedena dne 22. listopadu 1919. Budova byla
zvenčí obílena a do tříd zavěšeny záclony. Kolaudační komise uložila, aby do
roku 1922 byly do tříd pořízeny nové lavice a řada různých drobností. Měl být
také zřízen odtok odpadní vody ze školy krytým kanálem vedoucím přes školní
zahradu do rybníka na návsi.
Vzdělávací akce v Cepu
Učitelský sbor cepské školy v duchu hesla „Osvětou ke svobodě“ přispěl k na
škole probíhajícím hospodářským kurzům souborem vzdělávacích přednášek,
které učitelé občanům prezentovali. Byly to přednášky:
1. O T. G. Masarykovi a jeho významu.
2. O monarchii a republice.
3. O mistru Janu Husovi a době husitské.
4. O bitvě na Bílé hoře a jejích následcích.
5. O našich legionářích na Sibiři.
6. O Zemi a jejím teple.
7. O sopečné činnosti.
Někteří občané přednášky ignorovali a nenavštěvovali je „myslíce, že jsou
dostatečně vzděláni“.
Drahota
Koncem roku 1919 dosáhla všeobecná drahota mimořádně vysoké úrovně. Ceny
některého zboží byly následující:
1 kg másla 30 – 40 K, 1 kg vepřového masa 26 K, 1 l petroleje (který nebyl ani
k dostání) 5 K, 1 l mléka 1,50 – 2 K. Mouka byla na lístky tak, jako za války a
často nebyla. Hovězí maso nebylo vůbec. Pár bot stál 140 K, klobouk 40 – 80 K,
pánský oblek 600 – 1 000 K. Maximální cena žita byla určena na 85 K za cent,
ovsa 75 K za cent. Za tyto ceny ale nebylo obilí mimo rekvizice k dostání. 1 cent
brambor stál 28 K.
Jelikož ceny nezadržitelně rostly, vydala vláda zákon o potírání lichvy a trestech
těch osob, které by zboží předražovaly.
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Loučíme se s rokem 2019
Rozloučili jsme se s rokem plným událostí především na české politické scéně.
Nad některými projevy opozičních stran je asi potřeba se dobře zamyslet.
Národním sportem se stal tzv. „hon na Babiše“, který je obviňován z řady
pochybení, především pak ze zneužití evropské dotace na výstavbu tzv. „Čapího
hnízda“. Tahanice nemá konce a ani v náznaku nesměřuje k nějakému rozuzlení.
Tedy „milý občane, mysli a říkej si, co chceš“. Nově vzniklé hnutí „Milion
chvilek pro demokracii“ pořádalo v tomto roce mnoho protestních akcí po celé
republice a stále sílí. Rovněž koalice není jednotná a v řadě případů v ní
docházelo k vážným roztržkám. Takový stav opravdu nepřispívá k pocitu jistoty
v současné politické situaci. Také dosud dobře rozběhlá hospodářská
konjunktura začala „přibrzďovat“ a vše korunoval všeobecný masivní růst cen
od potravin a spotřebního zboží až po nemovitosti. To vše nutně vzbuzuje u
většiny lidí obavy z blízké budoucnosti.
Je dobře, že v naší obci dosud plynou věci a události klidně a přes některá ne
zrovna populární opatření, jako například zmiňme změnu úhrad za odvoz
odpadů, jsou obecní záležitosti v pořádku a hospodářská situace stabilní. Asi
nejvýznamnější akcí je vyměření nových stavebních parcel a jejich prodej
zájemcům o výstavbu rodinných domků v Cepu. Těšíme se tedy na nové
spoluobčany, kteří zákonitě přinesou do naší obce mnoho nových nápadů,
myšlenek a činností, které tu dosud chybí. Za to i za další opatření, která spatřila
letos světlo světa, včetně sofistikovaného nakládání s obecními prostředky, patří
našemu zastupitelstvu upřímné poděkování. I když nechceme zabřednout do
sebechvály a spánku na vavřínech, musíme přiznat, že málokde nalezneme
druhou obec srovnatelné velikosti, kde by tak dobře jako v Cepu fungovaly třeba
místní organizace, tj. hasiči, myslivci, rybáři, ale i neformální skupiny aktivistů
(a snad by bylo spravedlivější říci aktivistek), které organizují kulturní a
společenský život nás všech.
Proto přejme si, aby i další léta byla plná společné snahy většiny našich občanů
něco pro obec udělat a prospět všem ostatním lidem, kteří zde bydlí a žijí.
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