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Akce proběhlé v obci
Výlov náveského rybníka
6. března 2021 brzy ráno začal za organizace místního spolku rybářů, výlov rybník na místní
návsi. Bylo krásné slunečné počasí, jarní teplota kolem nuly. Zajímavostí byl velký počet
odchycených amurů, odhadem přes třicet. Na zajímavou podívanou se sešlo spousta diváků. Na
konci dne se objevila i oblíbená želva.
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Výdej kaprů
Velikonoční vydávání kaprů se
uskutečnilo ve čtvrtek 1. dubna 2021.
Většina místních obyvatel si za pěkného
počasí přišla vyzvednout svou deputátní
„aprílovou“ rybu.

Covid v dubnu
Pro zajímavost uvádíme, že k 2. dubnu 2021 bylo v Cepu evidováno 10 občanů nakažených
coronavirem. Což v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, dělalo z Cepu jednu z nejnakaženějších obcí
v České republice. Tyto zajímavé statistiky uvádělo ministerstvo zdravotnictví na svých
webových stránkách.

Sčítání lidu
Byl to v pořadí třetí populační census konaný v 21.
století a zároveň třetí v samostatné České republice.
Probíhal od 27. března do 11. května 2021. Účelem
sčítání

bylo

vytvořit

a

zpřístupnit

statistické

informace za celé území České republiky o fyzických
osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu
k rozhodnému okamžiku sčítání. Provedl ho Český
statistický úřad. Zajímavostí tohoto sčítání jistě bylo,
že neprobíhalo pouze v papírové podobě, ale poprvé měli občané možnost sečíst se také
elektronicky. Prostřednictvím počítačů a mobilních telefonů. Což využilo i spousta občanů Cepu.
V době coronavirové pandemie se tím minimalizovalo spousta rizikových kontaktů, které je
běžné při fyzickém sčítání lidu.
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Velikonoční pondělí
5. dubna 2021. Letošní velikonoční svátky se od těch, které se konají za běžných podmínek,
v mnohém lišily. Díky probíhajícímu nouzovému stavu to bylo letos bez klasické pomlázky.
I o velikonočních svátcích platil zákaz vycestování mimo okres, kde člověk bydlel. To platilo i
pro cesty na chatu či chalupu. Cestování bylo povoleno pouze do
práce, k lékaři a zaopatřit blízké. Kapacita kostelů omezena na
10%. Zákaz nočního vycházení po 21. hodině. Zákaz cestování
kontrolovala policie na hranici okresů. Občané Cepu se mohli
s hlídkou policie pravidelně potkávat na hranici okresu za obcí
Hrachoviště.
V úterý 6. dubna 2021 napadl v Cepu sníh a vrátil se znovu mráz -3 °C.

Rekonstrukce silnice
12. dubna 2021 pokračuje rekonstrukce silnice Hrachoviště – Branná. Objízdná trasa na Třeboň
vede přes Majdalenu nebo Kojákovice – Domanín. Rekonstrukce má být hotova 6. června 2021.
Pro občany Cepu je to velká komplikace v dojíždění, nejenom za prací.

Částečné otevření místní hospody
V pátek 16. dubna 2021 se letos poprvé v místní hospodě obnovil alespoň částečný provoz.
V rámci celostátních coronavirových opatření bylo povoleno otevření výdejních okének. Což
s nadšením využilo několik místních obyvatel. Interiéry hospody však zůstaly nadále zavřené.
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Stavění máje
28. dubna 2021 byl na náves přivezen kmen stromu. Ten se následně upravoval do takové
podoby, aby mohl být zasazen do připravené zemní kotvy. Proběhlo také nazdobení. Jako
obvykle, i letos byla máje vztyčena 30. dubna před „Cepskou hospodou“. Tolik podobnost
s předchozími lety končí. Jelikož i nadále platila přísná protiepidemická opatření, která
neumožňovala pořádání tradičních velkých akcí, zelo prostranství před hospodou prázdnotou.
Stavby se zúčastnila pouze čtveřice „vyvolených.
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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.

Zpátky do školy
Žáci 2. stupně základních škol se vracejí do prezenční výuky a epidemie coronaviru pomalu
ustupuje. Denní počet nově nakažených se celorepublikově pohybuje kolem tisíce. V obci Cep
je k tomuto datu počet nakažených covidem nula.
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Dětský den
Počasí se konečně ustálilo a i epidemiologická situace ohledně coronaviru začíná být
stabilizována. Nic tedy nebránilo tomu, aby se v neděli 13. června 2021 uskutečnil v obci Cep
dětský den. Mladší děti v doprovodu dospělých a starší děti ve skupinkách se sešli, jako již
tradičně, na křižovatce u domu paní Hadačové. Byl pro ně připraven okruh plný soutěží
zakončený pohoštěním na pergole obecní hospody.

Štěpánek Charvát
s maminkou Petrou
jsou připraveni
vyrazit

registraci soutěžících měla na starosti paní Pajchlová

u domu paní Kocourkové soutěží z leva
Antonín Blaťák a Tadeáš Podroužek
první stanoviště u paní Hadačové a golfovou hůl
ovládá Emička Blaťáková
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chlapci Soukupů si pod
dozorem maminky hravě
poradili s míčkem a
hokejkou

rodina Tesařů a
stanoviště s
kuželkami

pro velký zájem se u stanovišť
tvořili fronty
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další stanoviště pod vedením Simony Heřmanové

házení na plechovky a stanoviště
Martiny Barešové
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Šárka a Vašek Zemanovi mají na starosti soutěž s nošením míčku na lžičce a skákání v pytli

Gábina Zemánková rozdávala na posledním stanovišti
nejenom diplomy, ale také čerstvě vytočený med.

12

Po poslední soutěžní disciplíně se všichni společně sešli na pergole obecní hospody. Tam bylo
připraveno občerstvení. Opékali se klobásy a podávala se točená zmrzlina. Krásné počasí a
hojná účast přispěli k dobré zábavě. Všichni si nedělní odpoledne určené dětem báječně užili.
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Memoriál St. Bečky a Fr. Klímy
Již 36. ročník nohejbalového turnaje trojic, uspořádal USC Cep 26. 6. 2021 dopoledne, opět jako
memoriál Stanislava Bečky a Františka Klímy. Tradičního klání se zúčastnilo pět družstev.
Vzájemná hra určila konečné pořadí. 1. Třeboň A, 2. Třeboň B, 3. Cep A, 4. Cep B, 5. Praha.
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Pouť svatého Jana Křtitele
Letos připadl termín pouti na 26. června. Den to byl plný různých akcí, ze kterých
si mohli nejenom místní obyvatelé, ale i ti, kteří Cep navštívili například v rámci
své dovolené, vybrat to, co je zajímalo.

Ranní budíček
Tento den začal tradičně ranním budíčkem, který zajistila oblíbená kapela
„Flamendři“. Již v 06:00 hodin začala cesta kapely od domu k domu a každému
navštívenému zahráli naši muzikanti pěknou písničku, která každého uvítala do
nového dne. Kdo byl již vzhůru, mohl si svou písničku vybrat sám. U některých
domů, bohužel nikdo neotevřel ani po písničce. U většiny domů, však byli
muzikanti vřele přivítáni.
Pořádající organizací nejen v případě ranního budíčku, ale též večerní taneční
zábavy, je místní Sbor dobrovolných hasičů. Hudbu na cestě po vsi proto
doprovázel předseda SDH pan František Klíma.
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Vítání občánků
26. června 2021 v 15 hodin se v sále místního hostince uskutečnilo vítání nových občánků.

Společné focení z leva:
Eliška Svobodová a Patrik Jirků s dcerou Natálií
Jan Kříž a Marie Křížová s dcerou Emičkou
Stanislav Inderholz a Lucie Hamerníková se synem Mikulášem

došlo i na předávání drobných darů od obce
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Poutní mše svatá
Dne 26. června 2021 se v 17 hodin uskutečnila mše svatá, která se tradičně koná u příležitosti
svátku svatého Jana Křtitele. Mši celebroval duchovní P. Tomáš Vyhnálek OMI, který mohl být
opět spokojen s hojnou účastí věřících. Mši doprovázela hudba nově opravených varhan.
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Vítání léta
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Závody v rybaření
V neděli 11. července 2021 se uskutečnily mimořádné rybářské závody na rybníku na návsi. Šlo
o skupinu deseti rybářů z Třeboně, kteří si rybník pronajali od místního spolku. K dispozici měli
dle informací asi 2 metráky ryb. Počasí bylo idylické, úlovky však minimální.
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Koncert trubačů
Ve středu 11. srpna 2021 se opět sešli příznivci lovecké hudby na „Koncertě myslivecké
hudby v Cepu“. Akce se konala již poněkolikáté na „ostrůvku“ rybníka na návsi. Na koncertě
zazněla praktická a koncertní lovecká hudba v podání účastníků sedmnáctého ročníku „Letního
kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně“.

ukázka z repertoáru
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hrálo se pod taktovkou zkušeného dirigenta

účast diváku byla nadprůměrná
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Myslivecké odpoledne

V sobotu 21. srpna 2021 od 13 hodin proběhlo v Cepské hospodě myslivecké odpoledne.

hrála hudba

peklo se prase…
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Všichni se dobře bavili. Jídla a pití bylo dostatek. Večer připravili myslivci bohatou tombolu,
plnou zvěřiny a dalších hodnotných cen. Zábava se protáhla až do nočních hodin.
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12. ročník soutěže jednotek SDH „O pohár
starosty obce Cep“
4. září 2021 se za krásného počasí konala tradiční hasičská soutěž „O pohár starosty obce Cep“.

starosta obce Ing. Jan Vobejda zahájil
soutěž a popřál soutěžícím hodně zdaru

nástup soutěžících jednotek SDH, v popředí v modrých dresech Petr Hofbauer za ním Pavel Březina ml.
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družstvo SDH Cep připraveno na startu
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družstvo SDH Cep v plném závodním nasazení

tajemník závodu pan František Klíma
zapisuje průběžné výsledky

zde již kompletní výsledková listina, kde se na krásném
1.místě umístil CEP A
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jak dokládají fotografie, všichni hasiči bojovali s velkým nasazením

Po celý den nejvíce všechny bavil moderátor soutěže, který svým zaujetím a zápalem
komentoval každou událost na závodišti.

pro přihlížející diváky byla velkou atrakcí vystavená 100 let stará hasičská stříkačka, na fotografii si ji
prohlíží Ema Blaťáková
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MAXA CUP
Rybářský spolek Cep uspořádal 11. září 2021 rybářské závody, které se konají jako memoriál
Jaroslava Hadače, kterému se „po chalupě“ říkalo „Maxa“. Počasí bylo téměř ideální. Ryby
bohužel nadšení rybářů nesdíleli. Úlovky nepřicházely. Původně plánovaný konec v 11.30
hodiny, byli nuceni pořadatelé prodloužit o jednu hodinu. Ani to však kýžené úlovky nepřineslo
a rozhodnout spravedlivě o vítězi závodu bylo téměř nemožné.

Tadeáš Podroužek a jeho
první úlovek…

chlapci Soukupů v chladném ránu…
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rybáři v plné práci

k vidění bylo i velmi profesionální vybavení
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Závod „OKOLO JIŽNÍCH ČECH“
12. září 2021 projížděl obcí Cep závod silničních kol. Šlo o 8. ročník mezinárodního etapového
závodu. Jeho poslední etapa dlouhá 185 km z Českých Velenic do Jindřichova Hradce, vedla
právě přes naši obec. Cepem projíždělo okolo 120 cyklistů, doprovodné a zdravotnické týmy.
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Krádež hasičského vozu
Policisté z obvodního oddělení Suchodol nad Lužnicí dne 28. září 2021 v dopoledních hodinách
zadrželi podezřelého muže (68 let), který měl v době od noci 24. září do rána dne 25. září v obci
Cep, za užití násilí, vniknout do hasičské zbrojnice a zde se zmocnit zaparkovaného
nezajištěného motorového vozidla tovární značky VW Transporter, červené barvy s provedenou
úpravou na hasičské vozidlo s bočními nápisy HASIČI CEP a znakem obce Cep včetně modrého
výstražného zařízení a to s úmyslem si toto vozidlo trvale ponechat.
Policisté dále zjistili, že svého jednání se podezřelý muž dopustil i přesto, že byl v posledních
třech letech odsouzen rozsudkem Zemského soudu Krems an der Donau pro trestný čin krádež
dle trestního zákoníku Rakouské republiky k trestu odnětí svobody v trvání 2 let, z jehož výkonu
byl podmíněně propuštěn.
Dne 28. září policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování J. Hradec vyhotovil
usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže pro trestné činy neoprávněné užívání cizí
věci a krádež. Následující den 29. září policejní komisař provedl výslech obviněného. Dne
30. září byl obviněný muž ze zadržení propuštěn na svobodu, kde je i nadále trestně stíhán.
Jindřichohradečtí policisté děkují občanům i médiím za spolupráci při pátrání po odcizeném
hasičském voze. I díky nim se podařilo ve velmi rychlém časovém sledu již obviněného muže
i s vozidlem zadržet!
(zdroj iDnes.cz)
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Společenská kronika
V roce 2021 oslavili kulaté výročí

70 let


Herdová Miroslava, Cep 11

75 let




Chrt František, Cep 26
Chrtová Blanka, Cep 26
Bendová Jana, Cep 78

80 let


Leštinová Marie, Cep 75

Všem jubilantům přejeme mnoho spokojenosti, štěstí a především pevného zdraví
do dalších let.
Ostatní jubilanti v obci nad 70 let:
76 let, Růžička Jaroslav, Cep 98
76 let, Janovský František, Cep 39
76 let, Hartová Věra, Cep 64
77 let, Ress Alois, Cep 22
77 let, Kocourková Miloslava, Cep 97
79 let, Laštovka Jan, Cep 49
81 let, Benda Jan, Cep 78
81 let, Leština Josef
82 let, Jezvíková Marie, Cep 41
84 let, Bečková Růžena, Cep 65
84 let, Hadačová Zdeňka, Cep 30
86 let, Hadačová Ludmila, Cep 79
86 let, Paďourková Marie, Cep 38
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Narození dětí

Mikuláš Inderholz
narodil se 26.1 v 15:25, váha 3995kg
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Ema Křížová
26.1.2021 21:17h, vážila 3120 g a měřila 48 cm
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Nátálie Jirků
31. března 2021, vážila 2996 gramů a měřila 49 cm
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Úmrtí

František Hadač
Cep 30
zemřel v pátek 1. ledna 2021 ve věku 85 let
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Hospodaření obce
Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen dne 28. 12. 2020. Během roku bylo schváleno celkem
13 rozpočtových opatření. Veškeré podrobnosti o hospodaření obce je možno nalézt na
internetové stránce obce Cep (www.obeccep.cz), omezíme se zde jen na zaznamenání některých
zásadních údajů týkajících se roku 2020.

 Od 1. září 2021 má obec nového zaměstnance obecního úřadu pana Václava Kroutla. Ten se
zároveň stará o natahování hodin v kostele.
 V roce 2021 se započalo s obnovováním nástěnných maleb v kostele. Práce byly zadány dle
výběrového řízení. Architekt Tomáš Švéda celková částka 196 000,-Kč. Obec obdržela
dotaci z grantu Jihočeského kraje 48 000,- Kč.
 V obecních lesích pokračuje zpracování nahodilé těžby. Získali jsme dotaci za zpracování
kůrovce ve výši 70 000,- Kč.
 V letošním roce se zpracovává nový územní plán obce Cep. Zpracovatelem je ing. architekt
Daněk. Cena za zpracování je 193 600,- Kč. Obec obdržela dotaci ve výši 68 000,- Kč.
 V březnu zastupitelstvo odsouhlasilo na svém zasedání částku 80 000,-Kč pro pomoc
Ukrajině.
 Byla opravena cesta v katastrálním území Cep - „na Vostrák“ z rozpočtu obce
za 395 000,- Kč.
 Oprava havarijního stavu kanalizace vyšla na 587 000,- Kč.
 V červnu bylo rozhodnuto o prodání poslední parcely č. 542/6.
 Celkový rozpočet na novou úpravnu vody a vodojemu včetně DPH činní 11 636 432 Kč.
 Pro SDH byla zakoupena nová motorová hasičská stříkačka PS -12 TAZ 1,6 ccm
za 151 252,- Kč.
 Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům veřejné podpory z rozpočtu obce


SDH Cep Kč 40.000,-



MS BOREK CEP Kč 40.000,-



SPORTCLUB CEP Kč 40.000,-



LSPP Kč 2.444,-

S těmito organizacemi byla uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku na částečné pokrytí
nákladů spojených s činností jednotlivých organizací a spolků.
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Poskytnuté dary z rozpočtu obce:


Fišer Zdeněk Kč 60.000,-



Charita Třeboň Kč 2.000,-



Vítání občánků Kč 15.000,-

Účet

PS k 1.11

Základní běžný účet ÚSC

13 792 275,13

16 543 360,25

- 2 751 085,12

872 896,00

1 309 146,00

- 436 250,00

14 665 171,13

17 852 506,25

-3 187 335,12

10 767,00

12 171,00

-1 404,00

Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Pokladna

Změna stavu BÚ

Stav*

*konečný zůstatek k 31. 12. 2021
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Počasí
Leden
Leden 2021 byl na území ČR teplotně normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu -1,1 °C byla
o 0,9 °C vyšší než normál 1981–2010.

Druhá dekáda ledna byla teplotně průměrná až

nadprůměrná a srážkově podprůměrná. Průměrné denní teploty by se pohybovaly kolem 0 °C až
+5 °C s převažujícím proměnlivým až slunečným počasím. Nejvyšší lednová průměrná teplota
3,1 °C byla na území ČR zaznamenaná v roce 2007. Nejchladnější leden s průměrnou měsíční
teplotou -8,9 °C jsme zažili v roce 1963.

Únor
Únor 2021 byl teplotně normální, průměrná měsíční teplota vzduchu -0,8 °C byla o 0,1 °C vyšší
než normál 1981-2010. Srážkově byl únor na území ČR normální, průměrný měsíční úhrn srážek
37 mm. Nejvyšší průměrná únorová teplota na území ČR (v období od roku 1961) byla naměřena
v roce 1966, a to 3,7 °C. Nejchladnější únor s měsíčním průměrem teploty vzduchu -7,8 °C byl
zaznamenán v roce 1986.

Březen
Březen 2021 byl teplotně normální, průměrná měsíční teplota vzduchu 2,6 °C byla o 0,3 °C nižší
než normál 1981-2010. V průběhu měsíce se střídala teplá a chladná období. Srážky se
vyskytovaly nejčastěji v 2. dekádě měsíce. Nejvydatnější srážky se vyskytly ve dnech 4. 3. a 11.
3. V období od roku 1961 byl nejteplejší březen v roce 2014 s průměrnou měsíční teplotou 6,2
°C, naopak nejnižší březnový průměr teploty (-2,5 °C) byl zaznamenán v roce 1987.

Duben
Duben 2021 byl teplotně silně podnormální, průměrná měsíční teplota vzduchu 5,4 °C byla o
2,5 °C nižší než normál 1981-2010. Vysoké úhrny srážek byly zaznamenány především 12. 4.,
kdy pršelo až na výjimky na celém území ČR. Společně s dubnem roku 1977 se jedná o 5. - 6.
nejchladnější duben v období od roku 1961. Chladnější duben než ten letošní dle průměrné
měsíční teploty vzduchu byl naposledy zaznamenán v roce 1997. Nejnižší dubnový průměr
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teploty vzduchu na území ČR (4,6 °C) byl zaznamenán v roce 1980. Nejvyšší průměrná dubnová
teplota byla naměřena v roce 2018, a to 12,7 °C.

Květen
Květen 2021 byl teplotně silně podnormální, průměrná měsíční teplota vzduchu 10,6 °C byla
o 2,4 °C nižší než normál 1981-2010. Společně s květnem roku 1970 se tak řadí jako 7. - 8.
nejchladnější květen v období od roku 1961. Vysoké úhrny srážek byly zaznamenány především
12. 5., kdy pršelo až na výjimky na celém území ČR. Srážkově byl květen na území ČR
nadnormální, průměrný měsíční úhrn 98 mm představuje 142 % normálu 1981-2010. Nejnižší
průměrná květnová teplota (8,9 °C) byla na území ČR naměřena v roce 1991. Naopak nejvyšší
průměrná teplota za květen byla zaznamenána v roce 2018, a to 16,2 °C. Podobně chladný květen
byl i v roce 2019 (10,7 °C) a jen o málo teplejší v roce 2020 (10,9 °C).

Červen
Červen 2021 na území ČR byl teplotně silně nadnormální, průměrná měsíční teplota vzduchu
18,8 °C byla o 3,0 °C vyšší než normál 1981-2010. Jde tak o třetí nejteplejší červen v období
od roku 1961. Srážkově byl květen na území ČR normální, měsíční úhrn 87 mm. Vysoké úhrny
srážek byly zaznamenány především ve dnech 21.6., 23.6., 24. 6. a 29.6., kdy pršelo na většině
území ČR.
Nevyšší průměrná červnová teplota (20,7 °C) byla na území ČR naměřena v roce 2019. Vyšší
průměrná červnová teplota (19,4 °C) byla naměřena ještě v roce 2003. Naopak nejnižší
průměrná teplota za červen byla zaznamenána v roce 1985, a to 13,0 °C. Podobně chladný
červen byl i v roce 1974 (13,4 °C).
Výskyt tornáda
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Mezi Břeclaví a Hodonínem se dne 24. června krátce před osmou hodinou večerní prohnalo silné
tornádo. K zemi se spustilo u obce Hrušky a pokračovalo přes Moravskou Novou Ves, Mikulčice,
Lužice až k Hodonínu. Stopa tornáda přesáhla na délku 20 km. V této oblasti tornádo zanechalo
absolutní zkázu. K hodnocení síly tornád se používá rozšířená Fujitova stupnice. Ta hodnotí sílu
tornáda podle škod. Aktuální odhady hovoří o síle F4 tj. 250 km/h. Lide po tornádu na jihu
Moravy hlásily katastrofální škody. Šlo o jedno z nejsilnějších tornád, které se u nás kdy
vyskytlo.

Červenec
Červenec 2021 vyšel pro celou ČR jako teplotně lehce nadnormální. V Cepu byl však
zaznamenán pouze jeden tropický víkend a to od 14. do 15. července. Průměrná měsíční teplota
byla 21,9 °C. Měsíc červenec se v Cepu jevil jako deštivý, spíše chladnější.

Srpen
Srpen 2021 byl v Jihočeském kraji chladnější a také o něco deštivější, než je pro tento měsíc
v dlouhodobém trendu obvyklé. Začátek měsíce byl srážkově bohatší s častými bouřkami
s přívalovými srážkami. Srážky ustaly 9. 8. a postupně se oteplovalo. Citelné ochlazení a deštivé
počasí se vrátilo v polovině měsíce v podobě zvlněné studené fronty, na které se také vyskytly
četné bouřky. Od 18. 8. se k nám opět rozšířil hřeben vyššího tlaku vzduchu od západu. Dne 22.
8. nás od západu ovlivnila studená fronta i s bouřkami. Dále 26. 8. se k nám začala od severu
přesouvat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která k nám přinášela až do konce měsíce
hodně vlhkosti. V srpnu byla průměrná měsíční teplota 15,5 °C. V Jihočeském kraji byl v srpnu
2021 průměrný měsíční úhrn srážek 111 mm, což je z dlouhodobého hlediska 129 % normálu.

Září
Září 2021 bylo v Jihočeském kraji teplejší a také o dost sušší, než je pro tento měsíc v
dlouhodobém trendu obvyklé. V září byla průměrná měsíční teplota v Jihočeském kraji 13,5 °C.
Celkové úhrny srážek byly tento měsíc velmi nízké. Průměrně nejteplejší den v září byl
zaznamenán v polovině měsíce, v Cepu až 27 °C. Konec měsíce bylo více oblačno a denní teploty
12 °C.
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Říjen
Říjen 2021 byl teplotně průměrný, srážek ale bylo zhruba o polovinu méně, než je
v dlouhodobém měření pro tento měsíc obvyklé. Průměrná měsíční teplota byla 7,3 °C. Průměrný
měsíční úhrn srážek byl jen 21,5 mm. Srážkově nejvydatnější den byl 12. říjen, kdy v Cepu
napršelo 13 mm srážek. Začátek měsíce přinesl do Cepu příjemné „babí léto“ s teplotami kolem
17 °C. Druhou polovina měsíce již bylo proměnlivé počasí s občasnými deštěm a mlhami. Konec
října spíše suchý, denní teploty kolem 13 °C. Objevují se první mrazíky.

Listopad
Listopad zakončuje klimatický podzim pokračujícím trendem nadprůměrných hodnot teploty
vzduchu. Začátek listopadu byl ve znamení teplejšího a vlhčího jihozápadního proudění
s frontálními systémy. Průměrná měsíční teplota byla 4,3 °C, což je o 1,9 °C více, než je
dlouhodobý klimatický normál (1981-2010). Z tohoto hlediska se listopad 2019 hodnotí jako
silně nadnormální. V Českých Budějovicích byla průměrná měsíční teplota 5,7 °C, což je o 2,1
°C více, než je dlouhodobý normál (1981-2010). Průměrný měsíční úhrn srážek byl 33,5 mm.
Nejteplejším dnem byl 17. listopad, kdy byla v Cepu naměřena teplota 15 °C. Celý měsíc provází
silný vítr, v obci je vidět pouštění draků. Ranní mrazíky jsou pravidelné, namrzají auta. Běžné
denní teploty do 12 °C.

Prosinec
Prosinec 2021 byl ve srovnání s normálem teplotně slabě nadprůměrný s průměrnou teplotou
1,6 °C. Srážkově pak průměrný. Během měsíce několikrát napadl a roztál sníh. Co se týče
sněhové pokrývky, tak ta se nakonec vyskytla i o Vánocích, konkrétně 25. 12. Nejvyšší
maximální denní teplota vzduchu byla dosažena 31. 12. na stanici České Budějovice (15,3 °C).
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Loučíme se s rokem 2021
Pojďme shrnout nejdůležitější momenty uplynulého roku, které ovlivnily chod dějin nejenom
v České republice:

Koronavirus
Na celém světě je už přes tři sta miliónů potvrzených případů a pět a půl miliónu zemřelých. Za
rok 2021 se v ČR oficiálně nakazilo bezmála dva milióny osob z toho necelých 25 tisíc zemřelo
ve spojení s nemocí.

Tornádo
Moravou se prohnalo tornádo a zanechalo za sebou miliardové škody. Tornádo se prohnalo
Moravskou Novou Vsí, Hruškami, Mikulčicemi, Lužicemi a hodonínskou částí Pánov v
podvečer 24. června.

Volby
Volby vyhrála opozice. Vítězství koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s volebním lídrem
Petrem Fialou s 27,79 % hlasů, na druhém místě skončilo hnutí ANO stávajícího premiéra
Andreje Babiše s 27,12 %, na třetím místě koalice Piráti a Starostové (Piráti a STAN) a čtvrtá
SPD Tomia Okamury.

Krach Bohemia Energy
Překvapení pro milión domácností. Třináctého října oznámila Bohemia Energy entity s.r.o., že
okamžitě ukončuje svou činnost. Mezinárodní firma v tu chvíli měla přes 1,2 miliónu zákazníků.
Ti se ocitli na prahu zimy v nejistotě. Dodávky elektřiny a plynu sice měli vzhledem k zákonům
zajištěné, ovšem za mnohem vyšší ceny, než na které měli řádně uzavřené smlouvy.
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Miliardáři dobývají vesmír
Spojené státy, Rusko, Čína, Indie již nejsou jedinými velmocemi, které dobývají běžně vesmír.
V roce 2021 se k nim ve velkém přidali movití soukromníci. Miliardáři Richard Branson a Jeff
Bezos jsou ti, kteří také pokořili hranici vesmíru. Ve své expanzi bude pokračovat i Elon Musk.

Zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner
Sedmadvacátého března zahynul při pádu vrtulníku na Aljašce nejbohatší Čech Petr Kellner (56).
Nehodu v horách, k níž došlo zhruba 80 kilometrů od města Anchorage, nepřežili ještě další čtyři
lidé. Všichni mířili za heliskiingem, při němž se s lyžemi na nohou vyskakuje přímo na svah
právě z helikoptéry.

Covid-19 stále trápí svět
Vakcíny. Třetí dávka. Tři ministři zdravotnictví. Spory o očkování. Omezení. Další vlny nákazy.
I rok 2021 provázely v Česku a ve světě problémy s koronavirem. Virus se stal nejen zdravotním,
vědeckým, ale také politickým problémem.

Tálibán bleskově ovládl Afghánistán
„Bylo to až moc rychlé,“ shodli se politici i experti komentující převzetí Afghánistánu bojovníky
Tálibánu. Kábul padl v polovině srpna po několikatýdenní ofenzívě. Ta reagovala na oficiální
termín stažení amerických vojsk ze země určený na 31. srpna.

Prezidenta zradilo zdraví
V polovině září byl prezident České Republiky Miloš Zeman převezen do pražské střešovické
nemocnice. Krátce před volbami se začalo opět řešit jeho zdraví. Lidé v jeho okolí, v čele s
kancléřem Vratislavem Mynářem, odmítali vysvětlovat, co se s hlavou státu děje. Jasné
informace se neobjevily ani v dalších měsících, kdy byl Zeman znovu hospitalizován.
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Stalo se před sto lety
Československo
o 15. ledna – založena Československá obec legionářská.
o 15. února – 1. československé sčítání lidu
o 2. dubna – V Těšíně (dnes Český Těšín a Cieszyn) byl ukončen provoz tramvají
o 14. – 16. května – Ustavující sjezd KSČ
o 26. září – Prezident Masaryk jmenoval 5. československou vládu

Svět
o 15. února – 17. března – Proběhla invaze Rudé armády do Gruzie
o 18. března – podpisem smlouvy v Rize skončila Rusko-polská válka (prozatímní mírová
smlouva uzavřena již 12. října 1920)
o 11. července – Mongolsko vyhlásilo nezávislost.
o 28. července – Adolf Hitler se stává prvním předsedou NSDAP
o 24. srpna – Britská vzducholoď ZR-2 se u Hullu ve Velké Británii rozlomila ve
vzduchu, zahynulo 62 lidí
o 20. října – Německo na základě výsledků referenda podstoupilo Polsku východní oblasti
pruské provincie Horní Slezsko
o 21. října – druhý pokus excísaře Karla I. o návrat alespoň na uherský trůn.
o 6. prosince – Irsko vyhlásilo nezávislost
o Společnost národů rozhodla, že Alandy zůstanou autonomní a demilitarizovanou
součástí Finska
o Píseň İstiklâl Marşı byla schválena jako turecká hymna
o Sun Jat-sen se stal řádným prezidentem Čínské republiky
o Byla založena Komunistická strana Číny
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