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Změna ve vedení obecní kroniky
Ke konci roku 2020 došlo ke změně kronikáře obce Cep. Dosavadní kronikář pan
PhDr. Vladimír Kocourek zemřel 11. listopadu 2020. Ten vedl kroniku od roku 2007 až do
poloviny roku 2020. A nutno říci, že ve velmi vysoké kvalitě. Detailně sledoval dění v obci.
Osobně se účastnil veškerých akcí, fotografoval. Jedním z jeho největších přínosů bylo
bezpochyby zasazení každé kroniky do dalšího historického kontextu. Čímž dokonale navázal
na svědomitou práci svého předchůdce, kronikáře pana Františka Hešíka. Kroniky v obci Cep
jsou posledních dvacet let vedeny opravdu pečlivě. Ne vždy tomu tak bývalo. Na nově
zvoleného kronikáře Mgr. Tomáše Blaťáka tím přechází velké břemeno odpovědnosti.

Představení kronikáře
Mgr. Tomáš Blaťák

se narodil 23. listopadu 1978 v Plzni. Povinnou školní docházku

absolvoval v Třeboni, kde také do svých třiceti let žil. Po absolvování osmileté základní školy
nastoupil ke studiu v tehdejší Integrované střední škole v Českých Velenicích obor Mechanik
strojů a zařízení, ukončený v roce 1997 maturitní zkouškou. Od roku 1997 do roku 2000
studoval na Jihočeské univerzitě bakalářský obor Měřící a výpočetní technika, zakončený státní
zkouškou a získáním titulu Bc. Léta 2000-2005 strávil studiem na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity. Obor Fyzika – Výpočetní technika pro střední školy zakončil státní
zkouškou a získáním titulu Mgr. Po skončení dvaceti let strávených ve školních lavicích se
přesunul na druhou stranu pomyslné barikády a začal pracovat jako učitel. Od roku 2005
vyučuje na střední škole v Českých Velenicích předmětům Fyzika a Výpočetní technika. Nový
kronikář Tomáš Blaťák s manželkou Lenkou a dvěma dětmi Antonínem a Emičkou, se do Cepu
přistěhovali v lednu roku 2017, kdy v obci koupili dům s č. p. 43, kde trvale žijí.
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Akce proběhlé v obci
Nové varhany v kostele
Naše obec získala od Jihočeského kraje dotaci 70 tisíc korun na opravu varhan v kapli sv. Jana
Křtitele. Jednalo se již o třetí a zároveň finální etapu rekonstrukce tohoto vzácného nástroje.
Obnášela mimo jiné opravu měchu, kompletování a ladění. Celá oprava se zdařila a tak v neděli
5. 1. 2020 se mohli místní občané zúčastnit novoročního varhanního koncertu. Účast byla
hojná. Na úvod pan starosta seznámil návštěvníky se způsobem financování a technickým
procesem oprav. Varhany pak prošly zkouškou na výbornou. Poté se konalo posezení v místní
hospodě s občerstvením.
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Výroční schůze SDH Cep
V neděli 9. 2. 2020 se konala veřejná výroční schůze SDH Cep.
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Dětský karneval
Dne 29. 2. 2020 se v sále místního hostince konal karneval pro děti. Pečlivá příprava
organizátorů, různorodost kostýmu, hudba, občerstvení a veselá nálada to vše přispělo
k povedenému sobotnímu odpoledni.
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Stavění máje
I za nouzového stavu se obec Cep rozhodla zachovat letitou tradici a 30. dubna postavit májku.
Vše muselo proběhnout za splnění přísných vládních nařízení a navíc v počtu maximálně deseti
osob. Vztyčování se za pomoci dobrovolníku podařilo, a proto mohla před Cepskou hospodou
opět stát jedna z nejvyšších májí v okolí. Následné tradiční pálení čarodějnic se pod tíhou
letošních události neuskutečnilo. Věříme, že v příštím roce na tuto krásnou tradici budeme
moci navázat.
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Májová pobožnost
V naší obci se májová pobožnost konala dne 9. května. Celebroval ji duchovní P. Tomáš
Vyhnálek OMI, stejně, jako veškeré další duchovní akce zde konané. Účast v kostele byla
hojná. Za hudebního doprovodu lidé zpívali písně a vyslechli si slovo boží.
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Dětský den
V sobotu 13. června 2020 se uskutečnil den plný soutěží věnovaných dětem. Sraz účastníku byl
od 15 hodin a jako již tradičně u domu paní Hadačové. Následoval okruh plný soutěží a
sladkých odměn zakončený opékáním buřtů pod pergolou.
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Pouť svatého Jana Křtitele
Letos připadla pouť na sobotu 27. 6. 2020. Vše začalo ranním budíčkem už v šest hodin.
Tradiční kapela „Flamendři“ obcházela dům od domu. Hráli se všemožné písně na přání,
které se nesly vesnicí až do odpoledních hodin.

Kolem 17té hodiny se všichni věřící sešli v místím kostele sv. Jana Křtitele ke mši svaté.

Večerní zábava se konala na pergole místní hospody. Hráli opět již odpočatí „Flamendři“.
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Vítání léta
11. 6. 2020 proběhla v naší obci akce s tradičně největší účastí „Vítání léta“. Ze sociologického
hlediska má toto hojné setkávání napříč generacemi v Cepu velký význam. Akce proběhla na
pergole místní hospody. Posezení, rozhovory s přáteli, pečené prase a dobré pití přispěli
k dobré náladě. Jen počasí zatím příliš letně nevypadalo.
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Myslivecké odpoledne
Myslivecký spolek Borek uspořádal v sobotu 29. srpna 2020 v Cepské hospodě myslivecké
odpoledne. Počasí bylo ucházející, venku se na rožni točilo prase, mezi stoly se prodávala
zvěřinová tombola, v sále byla výstava trofejí a v pozdním odpoledni hrála hudba.

Stejného dne probíhal na nohejbalovém hřišti turnaj straších ročníků.
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Cesta kolem Světa
V sobotu 29. 8. 2020 v dopoledních hodinách projížděl obcí Cep zábavně historický závod
vozidel s rokem výroby do roku 1990. Ve výčepu místního hostince bylo dokonce umístěno
jedno z kontrolních stanovišť celého závodu. Start celé jízdy byl v Chlumu u Třeboně. Trasa
měřila 80 km. Místní občané, hlavně starších ročníku se vraceli vzpomínkami do mládí a
obdivovali projíždějící stroje.
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11. ročník soutěže jednotek SDH „O pohár
starosty obce Cep“

Soutěž se konala v sobotu 5. září 2020. Počasí letos vyšlo náramně dobře a tak se všech devět
soutěžních družstev těšilo na účast v každoročním hasičském klání.

Jednotka SDH
MUŽI
1 Cep
2 Šalmanovice
3 Kojákovice
4 Žíteč
5 Majdalena
ŽENY
1 Majdalena
2 Kojákovice
3 Šalmanovice
4 Žíteč

Výsledek
v požárním
útoku

pořadí

Výsledek
soutěže
„O pohár..“

pořadí

17:01
35:20
52:30
32:30
38:52

5
7
3
1
2

37:20
35:40
-

2
1

31:50
57:20
35:50
49:90

6
4
8
9

57:20
-

3
-
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Společenská kronika
V tomto roce oslavili výročí
60 let







Škvoráková Irena, Cep 93
Dvořáková Alena, Cep 45
Vobejdová Hana, Cep 31
Vobejda Jan, Cep 31
Hofbauer Jaroslav, Cep 98
Jezvíková Ivana, Cep 41

65 let






Korbelová Marie, Cep 93
Dvořák Václav, Cep 45
Březina Pavel, Cep 95
Suk Josef, Cep 66
Vantuchová Margita, Cep 33

70 let



Herda Josef, Cep 11
Soukupová Marie, Cep 12

75 let




Růžička Jaroslav, Cep 98
Janovský František, Cep 39
Hartová Věra, Cep 64

80 let




Kocourek Vladimír, Cep 97
Benda Jan, Cep 78
Leština Josef, Cep 75

85 let



Hadač František, Cep 30
Paďourková Marie, Cep 38

Všem jubilantům přejeme mnoho spokojenosti, štěstí a především pevného zdraví do dalších
let.
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Narození dětí
20. 1. 2020 se narodila Amálie Tesařová, Cep č. p. 70

18. 6. 2020 se narodil Tobiáš Kroutl, Cep č. p. 23
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21. 8. 2020 narodila se Viktorie Perzlová, Cep č. p. 1
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Svatby
20. června 2020 byl dnem, kdy si své „ANO“ řekli Petra Klímová a Miroslav Charvát z Cepu.
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29. května 2020 na Cepské myslivně proběhla svatba pana Adamce se slečnou Buštovou.
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Úmrtí v obci

Václav Pašek
Zemřel náhle neděli 26. ledna 2020 ve věku 61 let, Cep č. p. 10.

Josef Herda
Zemřel náhle v pondělí 4. května 2020 ve věku 70 let, Cep č. p. 11.

Josef Soukup
Zemřel v úterý 5. května 2020 ve věku 72 let, Cep č. p. 12.

Marie Klímová
Její srdce utichlo v pondělí 27. července 2020 ve věku 92 let, Cep č. p. 91.

Jana Procáková
Zemřela dne 24. září 2020 ve věku 76 let, Cep č. p. 39.

PhDr. Vladimír Kocourek
Zemřel tiše ve středu 11. listopadu 2020 ve věku 80 let, Cep č. p. 97.

Milena Dvořáková
Zemřela tiše ve středu 18. listopadu 2020 ve věku 82 let, Cep č. p. 17.
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Hospodaření a stav obce
Jelikož jsou hospodaření obce a veškeré finanční toky ze zákona dostupné na internetových
stránkách obce www.obeccep.cz zmíníme zde pouze stav na běžných účtech obce ke konci
kalendářního roku 2020.

KB běžný účet

běžný účet

255 228,-

Termínovaný vklad

ČSOB t.v.

0,-

Pokladna

Pokladna obce

KB – spořící účet

Spořící účet

Peníze na cestě

Peníze na cestě

ČNB

běžný účet

Fond obnovy vodohosp.

fond

10 767,3 102 883,0,10 434 162,872 896,-

Prodej parcel
V měsíci únoru vydaná již 3. výzva o prodeji stavebních parcel 869/9, 869/10, 869/11 a 542/6.
Na konci měsíce února rozhodnutí ZO o prodeji stavebních parcel nebyla prodána poslední
parcela, nebyl o ni žádný zájem. Byla tedy znovu nabídnuta v roce 2021 a prodána.

Oprava silnice
V době od 29. 6. do 20. 10. 2020 probíhala oprava silnice ve směru z Hrachoviště do Třeboně,
která byla opravdu v dezolátním stavu. Objízdná trasa byla vedena přes obec Majdalena, což
znesnadňovalo dopravní dostupnost obce a komplikovalo občanům dojíždění na Třeboň.

Změna provozovatele obchodu
K 30. září ukončila činnost v místním obchodě paní Michaela Vojkůvková. Od 2. října převzal
obchod pan Zdeněk Fišer.
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Volby do zastupitelstev
2. a 3. října proběhly volby do zastupitelstev krajů.
Zapisovatelem byla Iveta Márovcová
Předseda komise: Simona Heřmanová
Členové: Veronika Hegrová, Miroslav Heřmánek

Úprava pitné vody
V září Zastupitelstvo obce schválilo projekt na úpravu pitné vody a vyrovnání tlaku vody ve
vodovodní síti. Z výběrového řízení vybralo firmu SWECO Hydroprojekt a.s. Brno s částkou
398 000,- Kč.

Výdej kaprů
Tak jako každý rok i letos proběhl na Velikonoce a Vánoce výdej kaprů pro občany Cepu.
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Stavební úpravy na Myslivně
V průběhu roku 2020 probíhaly na ubytovacím zařízení Myslivna stavební úpravy. Proběhlo
vytvoření nového apartmánu pro 4 osoby. Dále pak oprava malé vodní nádrže. Zbudování nové
přípojky na vodu a rozvod vody.
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Počasí
Rok 2020 byl celkově teplotně nad dlouhodobým průměrem a srážkově normální. Zvláštností
roku byl únor, který byl vůbec nejvlhčím a zároveň let a druhým nejteplejším za dlouhé období
zpět.
Leden – byl velmi teplý a suchý. Sníh se udržel jen v jednom dni, a to 29. 1. Teplota -7,8 °C ze
dne 2. 1. byla i nejnižší v měsíci. Dne 31. 1. bylo dokonce jarních 11,6 °C.

Únor – byl mimořádně vlhký a teplý, jak bylo již v úvodu řečeno. Často vály silné až bouřlivé
větry, dne 10. 2. ráno s nárazy vichřice. Toho dne i vydatně pršelo a spadlo 26,0 mm srážek.
Mrazy, pokud se vůbec vyskytly, byly jen do -5°C, naopak 10. 2. bylo jarních 13,1°C.

Březen - byl teplotně prakticky shodný s únorem, ale srážek bylo výrazně méně. 20. 3. se
výrazně oteplilo, bylo totiž 17,0°C. Naopak o čtyři dny později 24. 3. mrzlo -8,7 °C.

Duben – se vyznačoval nezvykle stálým počasím, převažovaly jasné slunečné dny, pršelo jen
v 7 dnech a začalo se již projevovat sucho. 1. 4. ještě značně mrzlo, -8 °C. V půlce dubna bylo
naměřeno 22 °C.

Květen – byl jediným teplotně podnormálním měsícem roku, ale přesto ve středu 20. 5. přinesl
první letní teplotu 25°C. Ledoví muži letos opravdu dorazlili, když ještě 13. května mrzlo ve 2
m nad zemí, -1,4°C (při zemi -3,6°C). 11. 5. spadlo významných 20 mm srážek a 13. května
ještě dalších 10 mm.

Červen – se nesl ve znamení medardovského počasí, poměrně často a hojně pršelo, nejvíc 14.
června, kdy spadlo 30 mm vody. Dne 29. června atakovalo počasí tropické třicítky.
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Červenec – tento měsíc byl sušší se stabilním počasím. 29. července byla naměřena jedna
z nejvyšších teplotu 31 °C. Byly zaznamenány jen 3 slabší bouřky.

Srpen – bylo dostatek srážek a nastal očekávaný teplotní vrchol samotného léta. Den 21. srpen
měl nejvyšší teplotou 33 °C a vyvrcholilo léto. Počaly se objevovat četnější bouřky.
Tropických dnů s teplotou alespoň 30°C bylo zaznamenáno sedm.

Září – se vyznačovalo stálým počasím s delším slunečním svitem a ještě příjemnými letními
teplotami ve dnech 13. až 16. 9., kdy 16. 9. vystoupila teplota na 29,3°C. Bylo pouze
7 srážkových dní. Přesto houby rostly až do konce měsíce.

Říjen – teplotně normální s dostatkem srážek. 3. října bylo krásných 20 °C. Jeden z prvních
přízemních mrazů jsme zaznamenali 10. října.

Listopad – velmi suchý měsíc, 2. listopadu bylo na dané období celkem teplo, rovných 17 °C.
Od 20. listopadu až do konce měsíce již mrzlo každý den.

Prosinec – počátek měsíce byl mrazivý a napadly dokonce 3 cm sněhu. Pak nás již ale paní
zima opustila. Dokonce 23. prosince jsme naměřili poctivých 11 °C. Na Vánocích sníh
nenapadl. Těsně před koncem roku ho napadlo pár centimetrů, ale během pár hodin roztály.
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Loučíme se s rokem 2020
Tématem roku 2020 je bezpochyby epidemie nemoci covid-19. České zdravotnictví si
vyzkoušelo, jaké to je pracovat do posledních sil, odkládat a znovu provádět plánovanou péči
a vyhrazovat jednotlivá pracoviště pro pacienty s covidem-19. Krajské volby na podzim 2020
ukázaly, že vítězství v počtu hlasů voličů ještě nemusí znamenat získání nejvyššího postu –
hejtmana. Do krajského hlasování také promluvilo to, jak země zvládala do podzimu epidemii
covid-19. V době pandemie se pozornost Evropanů obrátila k Evropské unii, která se snažila
členským zemím se zvládnutím onemocnění pomoci. Ať už finanční pomocí, nebo pomocí
s nákupem vakcín proti covidu-19. Stále není vyřešená dohoda Evropy s odcházející Velkou
Británií.
Žáci se účastní distanční výuky. Experti i sám ministr školství Robert Plaga přiznávají,
že distanční výuka, ke které se v době epidemie přistoupilo, může prohloubit rozdíly mezi
dětmi – dané původem. Ministerstvo dalo od léta 1,3 miliardy korun na nákup techniky pro
učitele i žáky. Mnoho učitelů i žáků se v distanční výuce rychle zorientovalo.
Světové ekonomiky se propadají do krize a jen český auto-průmysl, který je jednou z
nejvýznamnějších částí tuzemského hospodářství, očekává propad zhruba o pětinu, evropský
trh propadl zhruba o čtvrtinu. V době pandemie covidu-19 došlo ke snížení emisí skleníkových
plynů – zkrátka proto, že část lidských aktivit se utlumila. Vědci i Evropská unie vybízejí
využít letošního poklesu ekonomiky i škodlivin k proměně ekonomik.
V naší obci probíhá vše naštěstí poklidně. Na nových parcelách se začíná stavět. Cep se
pomalu rozrůstá. Všichni vyhlížejí lepší zítřky s nadějí na uklidnění epidemie covid-19.
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Stalo se před sto lety
S ohledem na probíhající pandemii coronaviru je zajímavé připomenout události, které se staly
před sto lety, tedy roku 1920. Tou dobou ve světě zrovna vrcholila takzvaná „Španělská
chřipka“. Způsobil ji virus chřipky A subtyp H1N1. Úmrtnost pandemie je odhadována na 1 až
5 % celkové populace, počet obětí se udává mezi 17 a 50, možná až 100 miliony, odpovídající
3 % až 10 % (možná až 20 %) z nakažených lidí (tzv. smrtnost). Celkově šlo o jednu z
nejsmrtonosnějších epidemií v dějinách lidstva. Historik lékařství Harald Salfellner
předpokládá, že v českých zemích excesová mortalita v důsledku španělské chřipky v letech
1918–1920 dosáhla 44 000 až 82 648 civilistů. K tomuto číslu je třeba přidat asi 2000 až 5000
vojenských osob.

Zajímavé události roku 1920 ve světě
1920 - V USA získaly ženy volební právo.
1920 - Návrat posledních oddílů legií z Ruska do Československa.
1920 - Založení Společnosti národů, mezinárodní mírové organizace po I. sv. válce. Společnost
zanikla roku 1946.
1920 - Mexická občanská válka.
1920 - Polsko-litevská válka, boj o oblast Suvalek a Vilensko.
16. ledna 1920 - V USA začala prohibice a k moci se dostal mafiánský boss Al Capone.
24. února 1920 - Založení Národně socialistické německé dělnické strany v Mnichově,
zkráceně NSDAP, což bylo jádro nacistů.
27. dubna 1920 - Invaze Rudé armády do Ázerbájdžánu
8. ledna 1920 – založena Církev československá husitská (pod názvem Církev československá)
25. května 1920 – prezident Tomáš Garrigue Masaryk jmenoval vládu Vlastimila Tusara
27. května 1920 – druhá volba T. G. Masaryka prezidentem republiky
27.–30. června 1920 – v Praze na Letné se konal VII. všesokolský slet
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1920 - první sloka písně „Nad Tatrou sa blýská“ se stala součástí československé hymny
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