ZPRAVODAJ

OBEC CEJLE
2 / 2011

Druhé vydání informačního Zpravodaje
Touto cestou Vám chceme poskytovat užitečné a zajímavé informace o dění v naší
obci. Zpravodaj vychází zpravidla dvakrát do roka. Uvítáme Vaše ohlasy a připomínky
k obsahu Zpravodaje a taktéž rádi zařadíme Vaše náměty, příspěvky, plánované akce,
dosažené úspěchy, literární texty a pod., které můžete zasílat buď přímo do redakce
(zpravodaj.cejle@email.cz) nebo na Obecní úřad (Cejle 100, e-mail: cejle@quick.cz, tel.
567 316 228)
Vaše redakce

Poděkování
Srdečně děkuji všem, kteří přispěli ke vzniku tohoto Zpravodaje. Jan Smrčka

Užitečné kontakty:
Obecní úřad
František Němec (starosta)
Pavlína Nováková (místostarostka)
Lada Raichlová (účetní)
Miloslava Nováková (knihovnice)

567 316 228
604 855 501
737 952 830
567 316 228

Škola / školka
Iveta Formáčková (kuchyně)

567 316 140
606 469 513

MUDr. Havelka (obvodní lékař)
MUDr. Fučík (zubní lékař)
MUDr. Kopuletý (gynekolog)

567 573 014 - Kostelec, 567 315 020 - D.Cerekev
567 573 016 - Kostelec
721 323 651 - Kostelec

pošta Batelov
pošta Kostelec
ICOM transport a.s. Jihlava

567 314 290
567 316 215
567 300 568

prodejna Dana

567 316 106

Turistická chata Čeřínek

723 485 268

Havárie:

1239
800 22 55 77
732 458 314

cejle@quick.cz

www.cejle.cz

miluskanovacka@seznam.cz

Po÷Pá 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Po÷Pá 8:00 – 11:30 13:30 – 15:45

Po÷Pá 8:00 – 11:30 14:30 – 17:00
So
8:00 – 11:00 14:00 – 15:00
Sjezdovka Čeřínek
720 395 658
autonot@ji.cz
Po÷Pá 16:00 - 20:00 So+Ne, prázdniny a sv.: 9:00 - 20:00; www.webrex.cz/cerinek/ski
plyn
elektřina
voda (p.Vytiska)

Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR
Jednotná linka tísňového volání
Policista z Vaší ulice:
pprap. Filip Báťa – služebna Třešť

www.webrex.cz/cerinek/chata

150
155
158
112 – pro cizince nemluvící česky

974 266 540
567 224 333

Informace z obecního úřadu
Adresa:
Obec Cejle
Cejle 100
588 51 Batelov
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
IČ:

567 316 228
567 316 228
cejle@quick.cz
http://www.cejle.cz
00488615

Úřední hodiny:
Pondělí: 7.30 - 12.00 15.00 - 18.00
Úterý: 7.30 - 12.00
Středa: 7.30 - 12.00 15.00 - 18.00
Čtvrtek: 7.30 - 12.00
Pátek: 7.30 - 12.00

Kontaktní osoby:
starosta:
František Němec tel: 604 855 501
místostarostka:
Bankovní spojení:
Pavlína Nováková tel: 737 952 830
4050001341/6800
účetní:
Platbu lze provést i v hotovosti na OÚ Lada Raichlová tel: 567 316 228
Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Cejle – 2. pololetí 2011:
Datum
23.8.
20.9.
18.10.
22.11.
20.12.

Čas
18:00
18:00
17:00
17:00
17:00

Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná a není-li uvedeno jinak konají se v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Cejli.
Uvítáme všechny podněty a připomínky, které přispějí ke zlepšení životních podmínek
v naší obci. Předat je můžete písemně na obecní úřad nebo přijít osobně na jednání
zastupitelstva.

Z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
2.2.2011
Všech 9 zastupitelů bylo přítomno.
- ZO souhlasí s firmou Antee pro zhotovení nových webových stránek obce za cenu
16.000,-Kč+DPH a dále měsíční poplatek 250,-Kč za doménu a webhosting, Pro:9
- podepsání dodatku č.1 ke smlouvě o partnerství (Digitální povodňový plán a varovný
vyrozumívací systém ORP Jihlava, Pro:9

- ZO souhlasí s vydáním souhlasu k výstavbě skladu zahradní techniky (pan Fiala, chata
č.e. 15 v k.ú. Hutě) na pozemku p.č. 55 a pozemku obce p.č. 76/1 pod podmínkou
pronájmu části pozemku pod uvedenou stavbou na p. č. 76/1, která je v majetku obce za
maximální roční nájem, který bude stanoven po předložení geometrického plánu. Dále
ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu, Pro:9

22.2.2011
Přítomno 8 členů zastupitelstva, D. Poláčková omluvena.
- byl zveřejněn záměr pronájmu od 3.2.2011 do 21.2.2011. Pan Fiala byl vyrozuměn a
požádán o předložení geometrického plánu. Geometrický plán nebyl dosud předložen.
Z tohoto důvodu bude cena pronájmu stanovena až po předložení.
- ZO schválilo vyrovnaný rozpočet obce Cejle na rok 2011, příjmy/výdaje 5.114.150,-Kč.
Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce obce od 19.1.2011 do 14.2.2011. Občané nemají
k rozpočtu připomínky. Pro:8
- žádost manželů Leinveberových o odkoupení části pozemku parc. č. 1406/31 v k.ú.
Cejle za účelem zřízení zahrady. ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje dle
přiložené mapky. Pro:8
- žádost pana Slavětínského o pronájem části pozemku parc.č. 1406/01 v k.ú. Cejle za
účelem parkování vozidla. ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu. Pro:7, Zdrž:1
- ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s Urbanistickým střediskem Jihlava na změnu
územního plánu obce Cejle v roce 2011. Pro:8
- ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost Centra pro zdravotně
postižené Kraje Vysočina. Pro:8
- ZO rozhodlo, že nechá posouzení náhrady ušlého zisku za pronájem kulturního zařízení
způsobené nevhodným chováním pana Smoly na přestupkové komisi obce Cejle. Pro:8
- ZO bere na vědomí informaci o finančním daru manželů Večeřových ve výši 5.000,--Kč
a informaci o osazení vodoměrů na přítoku a odtoku a o využití Horáckého vodojemu.
- ZO rozhodlo, že nadále nebude z finančních důvodů obsazeno pracovní místo správce
hřiště. Pro:8
- informace o stavu žádostí na stavbu garáží na parcele č. 2301 v k.ú. Cejle. ZO rozhodlo
o svolání schůzky zájemců o stavbu garáží na 10.3.2011 v 17.00 hod. Pro:8
- ZO souhlasí s pokácením stromů kolem dolního rybníka. Pro:8
- ZO souhlasí se zrušením odměn členů a předsedů kontrolního a finančního výboru a
členů přestupkové a kulturní od 1.3.2011. Pro:8
- různé: informace o stavu místních komunikací na Horních Hutích

22.3.2011
Všichni zastupitelé byli přítomni.
- kontrola usnesení: přestupková komise obce Cejle projednala nevhodné chování nájemce
bytu dne 17.3.2011. Schůzka se zájemci o stavbu garáží se konala dne 10.3.2011.
- projednání nových závazných vyhlášek :
č.1/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; č.2/2011 O místním poplatku ze
psů; č.3/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství; č.4/2011 O
místních poplatcích. Zrušení Obecně závazných vyhlášek: č.1/2007 O místním
poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů; č.1/2003 O místních poplatcích; č.3/1991 O čistotě

obce Cejle. Úprava vyhlášky č. 1/2010 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností. ZO schválilo vyhlášky č. 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 a změnilo vyhlášku
č. 1/2010, tyto vejdou v platnost patnáctým dnem po dni vyhlášení a dále zrušilo
vyhlášky č. 1/2007, 1/2003, 3/1991. Pro:9
- projednání prodeje části pozemku p. č. 1406/31 za účelem zřízení zahrady. Do dnešního
dne nepředložil žadatel geometrický plán =>.prodej bude řešit na dalším zasedání
- ZO souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1406/1 o výměře 52 m2 v k.ú. Cejle za
účelem parkování vozidel. Cena za pronájem pozemku bude spočítána dle skutečných
nákladů za materiál a práci na úpravu revizní šachty. Pro:8, Zdrž:1
- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Cejle za rok 2010 ve výši 4341,27 Kč bude převeden na
účet obce. Pro:8, Proti:1
- ZO schvaluje rozpočet hlavní a hospodářské činnosti ZŠ a MŠ Cejle dle přílohy. Pro:9
- ZO bere na vědomí dopis SÚRAO – informace o novelizaci atomového zákona
- cenu pozemku (včetně projektu, stavebního povolení a propustku) určeného pro
výstavbu garáží ZO stanovilo na 550,- Kč/m2 a pozemků před garážemi na 100,Kč/m2. Pro:7, Zdrž:2
- ZO souhlasí s podáním žádosti o změnu č. 1 územního plánu obce Cejle – rozšíření o
dvě garáže a to č. 1 a 2 dle přiloženého plánku na p. č. 2301. Pro:9
- Různé: Informace o postupování v případě nedodržování vyhlášek
Informace o pokračování stavby dětského hřiště
Informace o projektu Hodina Země – zhasnutí veřejného osvětlení 26.3.2011 od
20:30 – 21:30 hod. + výzva občanům
Informace o třídění odpadu
Informace o dotaci na kořenovou čističku – Ing. Kotoučková

3.5.2011
Všech 9 zastupitelů bylo přítomno.
- kontrola usnesení: nabytí platnosti schválených vyhlášek. Vyvěšeno 1.4.2011, sejmuto
15.4.2011. ZŠ do dnešního dne nepřevedla na účet obce částku 4341,27 Kč.
- ZO schválilo závěrečný účet obce a vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2010 s touto výhradou: nebyla provedena inventura zůstatku účtů
451 (úvěr) a 982 (zástavní právo smluvní) . Inventurní komise provede novou inventuru
k 30.6.2011, kde bude zahrnut i účet 451 a účet 982. Dále byl v roce 2010 zakoupen
DDHM v hodnotě 51 375, který nebyl zahrnut do zůstatku účtu 028. Bude zaúčtováno
účetní do 30.5.2011. Pro:9
- ZO souhlasí s prodejem pouze části pozemku p. č. 1406/57 o výměře cca 90 m2 za
účelem zřízení zahrady dle přiloženého plánku za cenu 200,- Kč za m2 dle původního
záměru prodeje. Pro:9
- ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 76/21 o výměře 26 m2 a
p. č. 76/20 o výměře 40m2 v k. ú. Hutě za cenu 200,- Kč/m2. Pro:9
- ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 2299 o výměře 992 m2
v k.ú. Cejle. Pro:9
- ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 132/9 o výměře 20 m2
v k.ú. Hutě za cenu 200,- Kč/m2. Pro:9
- ZO bere na vědomí seznámení s projektem Integrovaného systému nakládání s odpady
v kraji Vysočina
- ZO schvaluje nový jednací řád Zastupitelstva obce Cejle. Pro:9

- projednání nabídky na uveřejnění reklamy pro podnikatele na webové stránky obce.
- různé: Informace o projektu ZŠ Cejle – tepelné čerpadlo
Informace o nutnosti vyvrtat díry do krytů ústředního topení v MŠ
Informace o projektech výstavby komunikací a osvětlení obce Cejle
Informace o opravě vodovodního řadu
Informace o budování sběrného dvora v rámci Mikroregionu Dušejovsko
Informace o poskytnutí příspěvku PS T.O. Mešnice na organizaci dětského dne

21.6.2011
Přítomno 8 členů zastupitelstva, D. Poláčková omluvena.
- kontrola usnesení: ZŠ převedla na účet obce částku 4341,27 Kč. Účetní obce zaúčtovala
k 30.5. 2011 DDHM v hodnotě 51375,-. Byl zveřejněn záměr prodeje části pozemku p.
č. 76/21 a p. č. 76/20 v k. ú. Hutě a záměr prodeje části pozemku p. č. 132/9
- ZO schválilo závěrečný účet Mikroregionu Dušejovsko za rok 2010 a vzalo na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 bez výhrad. Pro:7, Zdrž:1
- ZO souhlasí s koupí části pozemku p. č. 2078 o výměře cca 24 m2 za účelem umístění
stavby ČOV BIO BC50 dle přiloženého plánku za cenu 100,- Kč/m2. Pro:8
- ZO Cejle souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1406/58 o výměře 157 m2 za cenu 200,Kč/m2 dle záměru prodeje. Pro:7, Proti:1
- ZO souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 76/21 o výměře 26 m2 a p. č. 76/20 o
výměře 40 m2 v k. ú. Hutě za cenu 200,- Kč/m2. Pro:8
- ZO souhlasí se změnou rozpočtu dle přílohy. Pro:8
- ZO souhlasí s podpisem darovací smlouvy s krajem Vysočina „Podpora zájmových a
sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních
sportovištích.“ Pro:8
- ZO bere na vědomí, že členové finančního výboru provedli dne 17.6.2011 kontrolu
účetnictví obce. Zápis kontroly je v příloze.
- ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí daru na sečení trávy u silnice III. třídy
poskytované krajem Vysočina. Pro:8
- ZO bere na vědomí informace o výstavbě dětského hřiště.
- ZO souhlasí se stanovením nové ceny vodného a stočného platné od 15.7.2011 dle
vypracované kalkulace za rok 2010: vodné 20,- Kč/m3 a stočné 9,- Kč/m3. K 15.7.2011
budou provedeny odečty vodoměrů a vystaveno vyúčtování za období od 1.1.2011 do
15.7.2011. I přes navýšení ceny vodného obec dotuje 1m3 částkou 13,56 Kč. Pro:8
- ZO udělilo výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností a výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 O místních
poplatcích pro Daniela Batrlu na jednorázovou akci „Pouťová zábava“, která se bude
konat dne 23.7.2011 od 20.00 hod. do 24.7.2011 do 05.00 hod. Pro:8
- ZO souhlasí s žádostí Bc. Pavly Havlové o údržbu zeleně na obecním pozemku p.č.
86/1. Pro:8
- různé: Informace o soutěži v třídění odpadu
Informace o dětském dnu, který se bude konat 24.6.2011
Informace ohledně kanalizačního řadu
Informace o předávání kulturního zařízení

Plné znění všech zápisů z jednání ZO je k dispozici též na www.cejle.cz.

Nové stránky www.cejle.cz
V březnu tohoto roku byly zprovozněny nové internetové stránky obce. Oproti starým
stránkám poskytují velké množství užitečných informací např. vyhlášky, usnesení
zastupitelstva, odkazy, fotogalerie, apod. Taktéž je možno se přihlásit k odběru novinek
na e-mailovou adresu. Do konce června počítadlo zaznamenalo více než 3400 přístupů na
stránky.
Na stránkách obce nabízíme možnost zveřejnění kontaktních údajů všem firmám a
podnikatelům, kteří mají sídlo nebo provozovnu v Cejli. V případě zájmu vyplňte
dotazník (ke stažení na www.cejle.cz) a zašlete jej na e-mailovou adresu: cejle@quick.cz

Podmínky pro umístění placené reklamy na webových stránkách
Obce Cejle
1. Umístění reklamy na webových stránkách Obce Cejle v odkazu „Podnikatelé
v naší obci“ :
• Vyplnění dotazníku pro uveřejnění reklamy
• Zaplacení poplatku ve výši 100,--Kč za jeden kalendářní rok na
pokladně obecního úřadu
2. Umístění reklamního banneru na úvodní straně www.cejle.cz v pravém sloupci:
• Dodání textových a grafických podkladů pro vytvoření reklamy .
• Velikost reklamního banneru – 310 x 170
• Zaplacení poplatku ve výši 500,--Kč za jeden kalendářní rok na
pokladně obecního úřadu
V případě většího počtu zájemců o umístění reklamy na webových stránkách obce
platí, že objednatel, který reklamu zadá nejdříve, bude umístěn na prvním místě. Pokud se
první pozice uvolní, posouvá se na ni automaticky reklama z druhé pozice.

Vodné a stočné.
Od 15.7.2011 bude stanovena nová cena vodného a stočného dle vypracované
kalkulace za rok 2010.
Vzhledem k tomu, že kalkulace je každoročně vyhotovena v měsíci červen, bylo
přesunuto fakturační a odečtové období na měsíc červenec.
Tzn., že v červenci 2011 budou odečteny vodoměry a následně vystavena mimořádná
faktura za období od 1.1.2011 do 15.7.2011 za cenu 23,--Kč/ m3.
Na další fakturační období (od 16.7.2011 do 15.7.2012) je výše ceny vodného a
stočného stanovena na 29,--Kč/ m3.
Dle stanovené kalkulace je cena za m3 dále dotována obcí ve výši 13,56 Kč.

Investiční akce
Byl dokončen projekt Škola, byla podána žádosti o schválení nového projektu
zaměřeného na výstavbu silnic, veřejného osvětlení v nových lokalitách a zvelebení
prostranství obce, je plánována výstavba dětského hříště

Ve školní kuchyni je možný odběr obědů
Oběd si mohou přihlásit i cizí strávníci za cenu 56,-Kč, obědy pro důchodce a
invalidní občany jsou dotovány Obecním úřadem a stojí 52,- Kč. Platí se do 10. dne
následujícího měsíce. Přihlášení den předem u vedoucí školní jídelny Ivety Formáčkové
tel. 606 469 513.

Žijete v Cejli? Přihlaste se k trvalému pobytu!
V naší obci žije dlouhodobě celá řada lidí, kteří nejsou v Cejli přihlášeni k trvalému
pobytu. Nepřispívají tak na provoz obce (zimní údržba komunikací, veřejné osvětlení,
sečení trávy, poplatek za popelnici, atd.). Přesto užívají služby stejně jako občané
s trvalým pobytem v Cejli, na které obec dostává do rozpočtu paušální částku a také
poměrnou část odvedených daní. Pro náš obecní rozpočet to jsou nezanedbatelné částky.
Žádáme proto tyto občany, aby tento nesoulad napravili a přihlásili se v Cejli
k trvalému pobytu.

Termíny svozu netříděného komunálního odpadu – 2011
Měsíc
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

datum svozu
8.
22.
5.
19.
2.
16. 30.
14. 28.
11. 25.
9.
23.

Termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu zatím není znám –
bude oznámen dodatečně.
ad. Třídíme odpad. Úspěšně! …. Opravdu?
I přes naše úspěchy v třídění odpadu v loňském roce, máme ještě co na tomto poli
vylepšovat. Jedná se především o způsob jakým odkládáme do sběrných nádob (a někdy i
mimo ně) papír a plasty.
Opakující se problém s přeplněnými nádobami, už dlouho před termínem odvozu, má
jednu hlavní příčinu – papírový a plastový odpad je často do nádob uložen nezmáčknutý.
Taková krabice od televizoru, uložená do kontejneru v původním stavu bez rozebrání,
zabere téměř polovinu obsahu nádoby. S PET láhvemi od nápojů je to obdobné.
Před tím, než zvýšíme náklady na odvoz tříděného odpadu tím, že přikoupíme další
sběrné nádoby, chceme požádat občany, aby důsledně sešlapávali PET-láhve a nápojové
kartony, rozebírali, skládali a případně roztrhali papírové krabice a přispěli tak ke zvýšení
kapacity stávajících sběrných nádob.
Taktéž se naskýtá otázka nutnosti nákupu balené vody – kvalita naší vody tu balenou
několikanásobně převyšuje, nemluvě o ceně. 2 litry skvělé cejlecké vody Vás vyjdou na
6 (slovy šest) haléřů! - prosím, zvažte to. Obaly, které nekoupíme nemusíme likvidovat.
Náš dík si zaslouží p.Kotoučková, která osobně obstarala a vylepila správné označení na
žluté kontejnery.

Cejlecký masopust 2011

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do
Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní
zábava probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou a
byla vyvrcholením masopustu. Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období
(ostatky, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti
oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval
dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve
městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala
bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a
rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) se naposledy
konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena
kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb,
vařená krupice, pečené brambory.
Letošní CEJLECKÝ MASOPUST, který se konal 12.března, byl bohatý na množství
nových masek. Mohli jsme potkat paní výpravčí, policajta, smrtku, čarodějnici,
černokněžníka, vodníka, kominíka, neposlušného školáka, kuchaře, upíra, párek pirátů,
J.Gagarina, Vinetoua a spoustu dalších.
Kolem dvanácté hodiny se vydal do vsi průvod masek s doprovodem kapely, která
hrála k tanci i poslechu. Při pochodu vsí se masky zastavovaly ve staveních a ochutnávaly
sladké i mastné dobroty a také panáčky na posilnění a zahřátí.
Masopustní rej pokračoval v kulturním zařízení, kde se čepovalo pivo, pěkně zvesela
vyhrávala kapela, tančilo se i zpívalo. Nechybělo ani vyhlášení nejlepších masek. První
místo patřilo J. Gagarinovi a pirátům.
Děkujeme všem, kteří se postarali o krásnou masopustní zábavu a těšíme se na příští rok.
Fotogalerie:

www.cejle.cz

http://aprdelka.rajce.idnes.cz/masopust2011

Vítání občánků 26.3.2011
V sobotu 26.3.2011 ve 14.00 hodin se v kulturním zařízení uskutečnilo slavnostní
uvítání nově narozených cejleckých občánků.
Paní Lada Raichlová přivítala rodiče s dětmi a představila je panu starostovi.
Marie Anna Pitrunová
Jakub a Jan Juračovi
Eliška Makovcová

Po projevu pana starosty, předaly děti ze ZŠ Cejle pod vedením paní učitelky
Berkové novým občánkům dárek formou krásných písniček a básniček .

Nejkrásnější ze všech dárků,
vkládá život do kočárků.
V jednom z nich teď dýchá
Vaše štěstí, Vaše pýcha.
Blahopřejeme k narození děťátka.

My dva a čas
Tak to byl pořad s písničkami Y. Simonové a M. Chladila, které nám dne 15.4.2011
přijeli do Cejle zazpívat A. a J. Doležalovi. V 18.00 hodin pan starosta přivítal všechny
přítomné hosty a následovně předal slovo manželům Doležalovým, kteří nás celou
hodinku příjemně provázeli jak soukromým tak profesionálním životem známého dua
Y.Simonové a M. Chladila. Povídání bylo samozřejmě proloženo krásnými, nikdy
nezapomenutelnými hity této dvojky. Hodinka velice rychle uběhla, ale domů se nám ještě
nechtělo. Manželé Doležalovi byli tak hodní, že se nenechávali moc přemlouvat
a začali přidávat písničku po písničce, ale nyní už i k tanci. A tak jsme si příjemně
popovídali se svými sousedy, zatančili i zazpívali a nakonec jsme si slíbili, že tak
vydařenou akci musíme ještě alespoň jednou zopakovat.
Tak se těšíme zase příště.
Fotogalerie na www.cejle.cz

Dětský den
Hned dva dětské dny si mohly letos užít naše děti.
První se konal 4.6. na základně Huckrom PS T.O. Mešnice. Na děti zde čekaly např.
soutěže a hry, lanové aktivity, trampolína, ukázka zásahu dobrovolných hasičů z Kostelce,
ukázka akrobatického létání modelů vrtulníků, opékání buřtů a večer kytary u ohně.
Druhý dětský den se konal za občasného dešťového osvěžení v pátek 24.6. na travnatém
hřišti v Cejli. Zábavní skupina Sádlo v pohybu vtáhla děti do soutěží a tančení na známé
dětské a pohádkové písničky. Na obou akcích nechybělo ani potřebné občerstvení.

Zájmová činnost v obci
Fotbal + Volejbal
Zdravím všechny příznivce cejleckého sportu a dovolím si Vás touto cestou
informovat o některých aktuálních věcech našeho fotbalového a volejbalového oddílu.
Nejdříve k fotbalu.
Našeho A i B mužstva mužů se bohužel negativně dotkla reorganizace fotbalových
soutěží. Výsledkem této reorganizace je skutečnost, že obě mužstva, která skončila v
tabulce ročníku 2010 – 2011 na horším než 5.místě sestupují ze III. třídy do nově
vytvořené IV. třídy jihlavského okresu. Nicméně chceme všechny naše příznivce ujistit,
že s tímto stavem se nehodláme smířit. Pro příští sezónu 2011–2012 se nám podařilo
mužstvo doplnit o 3 kvalitní hráče a naším cílem je opětovný návrat do III.třídy. Věřím, že
nám zachováte přízeň a v naší snaze nás maximálně podpoříte Vaší hojnou účastí na
mistrovských utkáních. Další špatnou informací je skutečnost, že do další sezóny již
nepřihlásíme družstvo dorostenců. Bohužel jsme se v této kategorii celý rok potýkali s
malým zájmem ze strany dorostenců (neúčast na trénincích a dokonce i na zápasech) a v
další sezóně bychom nemohli zaručit důstojné vystoupení tohoto týmu v soutěži. Na
druhou stranu se můžeme některými věcmi pochlubit. Na hlavní hřiště se nám podařilo
instalovat elektrickou časomíru, která ještě pozvedla již tak vysokou úroveň cejleckého
fotbalového areálu a atraktivitu fotbalových zápasů. Dále se nám podařilo dokončit
druhou travnatou plochu, která bude slavnostně otevřena dne 30.07.2011, kdy se na ní
uskuteční celodenní fotbalový turnaj mužů v malé kopané. Po skončení turnaje bude
navazovat večerní taneční zábava v prostoru našeho fotbalového areálu. Srdečně Vás
zveme. Přijďte se pobavit.
Pokud jde o volejbalisty, nadále přetrvává zájem mnoha občanů o tuto hru a
víceúčelový kurt je v hojné míře využíván. Jediným problémem je povrch kurtu –
prosívka (tvrdost, prašnost). Osazení kurtu kvalitním povrchem by bezesporu významně
přispělo k radosti ze hry volejbalistů a navíc by se toto překrásně umístěné sportoviště
mohlo stát centrem bezplatného sportovního vyžití pro všechny sportumilovné Cejláky,
t.j. pro všechny naše spoluobčany (včetně těch nejmenších pod dozorem jejich rodičů),
kteří zrovna neholdují ani fotbalu ani volejbalu a chtějí se hýbat. Na kvalitním povrchu by
mohla být provozována celá řada dalších individuálních i kolektivních sportů (tenis,
nohejbal, vybíjená, košíková, badminton), a to např. i v rámci hodin tělovýchovy našich
žáků základní školy. Myslím si, že otázka dokončení víceúčelového kurtu by si určitě
zasloužila i pozornost vedení naší obce. Mám na mysli zejména posouzení možnosti
finanční spoluúčasti obce na některém z příštích zasedání zastupitelstva. Vím, že obec
musí zajišťovat mnoho úkolů a neustále se potýká s nedostatkem peněz. Přesto jsem však
toho názoru, že vynaložení peněz v tomto případě by bylo velice efektivní. Vždyť by se
nemuselo jednat o nějaké závratné částky. Celý kurt má totiž již vybudované kvalitní
podloží, a to jak z hlediska pevnosti tak i z hlediska propustnosti vody (drenáže) a např.
navezení antuky, která je velice kvalitním povrchem, by zcela jistě nebylo tak drahé jako
osazení umělé trávy nebo jiného umělého povrchu. Nabídněme našim občanům, a to
zejména těm mladým a nejmenším, něco jiného než mobily a počítače.
čtenáře „Zpravodaje“ zdraví
Červenec Pavel (sekretář TJ Cejle)

Děti
Rok se přehnal jako voda a jsou tu zase prázdniny a k nim neodmyslitelně patří i tábory.
Na tábory pořádané na Huckromu u Dvorců se letos těší více než 100 dětí! Ty nejmenší
pětileté stejně jako patnáctiletí „výrostci“.
Přípravu na tábor nezanedbala ani družinka Drakonošů z Cejle. 7 dětí se pravidelně
scházelo v neděli odpoledne na 2 hodiny, aby si spolu zadováděly na hřišti, v lese nebo i
na bazénu v Jihlavě. Naučily se poznávat přírodu okolo sebe – už bezpečně rozeznají
smrk od borovice, všimnou si plachých lesních obyvatel a dokonce poznají některé léčivé
byliny (hlavně kopřivu:-) ) Ale hlavně schůzku po schůzce poznávaly co to znamená mít
kamaráda a být kamarádem. I když se během soutěže nebo závodů strhne nějaká mela, na
konci schůzky si všichni kamarádsky podají ruce a těší se na další neděli.
A po prázdninách nás čeká mimo jiné i krmení zvířat v ZOO Jihlava, návštěva muzea
strašidel v Pelhřimově a spousta drobných radostí každý týden. Pokud se k nám někdo
chce přidat, není nic jednoduššího než přijít v září na první schůzku. Informace budou
včas zveřejněny na stránkách Cejle a na vývěskách.
oddílová vedoucí Lenka Nováková (lenickanovacka@seznam.cz)
Pro další informace i fotky z akcí můžete navštívit stránky: www.mesnice.cz

Plánované sportovní a společenské akce 2. pololetí 2011
ZUMBA s Bárou Novákovou - každý čtvrtek od 19.00 hod.
2.července
Kvadriatlon – 2. ročník vydařeného recesistického závodu, následuje
venkovní Oldies diskotéka
23.července
Pouťová zábava na prostranství pod fotbalovým hřištěm
30.července
Slavnostní otevření 2.travnaté plochy, fotbalový turnaj mužů v malé
kopané, následuje večerní taneční zábava
srpen
zumba párty na fotbalovém hřišti,
24. září
vítání občánků
září
drakiáda
divadelní představení
říjen
jednodenní kurz pletení z pedigu
14.října v 17.00 setkání seniorů v kulturním zařízení (skupina Sádlo v pohybu)
listopad
slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Z historie obce
Před dávnými lety byl na území dnešní obce Cejle rozsáhlý prales s listnatými a
jehličnatými stromy, ve kterém žila lesní zvěř včetně medvědů a vlků, dnes již
vyhubených.
Po osazení naší země slovanskými kmeny zabrali naši oblast Zličané z rodu
Slavníkovců. Po vyhubení Slavníkovců Přemyslovci v 10. století připadlo toto území
českým knížatům.
V roce 1144 byl zdejší kraj od Červené Řečice po Dolní Cerekev darován
Vladislavem II. druhému pražskému biskupovi Otovi.

Do krajiny pronikli další Slované, kteří se usazovali podél řek a mýtili a žďářili lesy.
Byli povoláni i němečtí kolonisté, aby se oblast zalidnila.
Tehdy byla založena i naše obec Cejle z německého slova Ziele, značící řadu, ulici.
Bylo to v roce 1278. O německém sazení Cejle svědčí i názvy polních tratí jejího katastru
z doby Marie Terezie: Hubacker, Štajstajch, Spitzacker, Hrubwiesen, Lausswiessna,
Lemerwiessna, Mosswiessna, Mughauf, Sstuzagf atp.
V roce 1390 bylo v Cejli 22 usedlostí, které obývali převážně Němci. Hubel, Mertl,
Klügel, Nikel, Rotmunt. Jen ve dvou bydleli Češi: Ondřej a Čeč.
Obec vlastnila 17 a půl lánů, ze kterých se platilo z jednoho lánu:
32 groše úroku
32 groše berně
1 groš smazného po zaplacení
½ groše podymného (z každého krbu nebo komína)
2 kuřata
džber ovsa
1 obláč lnu
Robotu Cejlečtí nekonali, ale místo ní platili z každého lánu po 3 groších. Vybíralo
se na sv.Jiří a Havla. Za zaplacení berně – daně ručil rychtář a někteří majetní a vážení
občané. Rychtář měl mimo vybírání berně pravomoc soudní, dozíral na potoky a kde
nebyl hajný, zastupoval ho, aby vrchnost neutrpěla škodu na zvěři, ulovené pytláky.
Rychtářem v Cejli byl r. 1364 Piligrim, který byl velmi zámožný. Jeho nástupcem byl
Mikuláš. V Cejli činila daň za celou ves 9 kop a 20 grošů. K Cejli náležel ještě Vestenhof,
dnes Kostelecký dvůr. Pod Cejlí na Jedlovském potoce býval mlýn. Měl svobodu v mletí,
ve vedení a spouštění vody, v užívání dovolené a obvyklé cesty. Platební povinnost tohoto
mlýna byla 12 grošů ročně.
V roce 1415 byla část řečického arcibiskupství, kam spadala i naše obec, zastavena
Jankovi z Chotěnic a do rukou církevních se už nikdy nedostala. Naše obec leží na jižním
svahu žulového masivu prahorní Českomoravské vysočiny s nejvyšším vrchem Čeřínkem.
Její východní hranici tvoří potůček pramenící ve Štuzajfu, který se u Klepáku vlévá do
Jedlovského potoka, a hranice pokračuje dále po potoce až do jeho ústí do řeky Jihlavy.
Na severu a západu není přírodních hranic. Sousední obce jsou: Dvorce, Mirošov,
Kostelec, Dolní Cerekev, Horní Hutě. Obec je v nadm. výšce 550 – 580 m. V r. 1913 byla
postavena silnice z obce k nádraží Cejle – Kostelec.
V roce 1930 bylo v obci 545 obyvatel, z toho 274 mužů a 271 žen. Tenkrát 13 osob
neumělo číst a psát. Zaměstnáni byli hlavně v zemědělství a lesnictví. Jiní se zabývali
různými řemesly nebo měli živnost. Ve vsi byl kovář, pekař, švec, mlynář, řezník, krejčí,
obuvník, kolář, truhlář, bednář, tesař, zedník, zámečník, kameník aj.
Některá jména z 30-tých let minulého století se vyskytují v obci dodnes – Zlatuška,
Suchý, Vytiska, Podhorský, Štefl, Ohnsorg, Urban, Roubal, Jilich, Vejvoda, Hromádka,
Reitermann, Kovářů, Jelínek, Kohout, Němec, Volf, Cháb, Smrčka, Švíkovský, Veselý,
Frantál, Jaroš, Mareš, Svoboda, Pekárek, Pikal, Zeman, Dvořák, Novák, Toman,
Kameník, Holzbauer.
Použitá literatura: první a druhý díl kroniky obce Cejle
Zpracovala: Anna Krausová, kronikářka obce Cejle

Dny otevřených ateliérů
V Kraji Vysočina se letos poprvé uskuteční slavnost výtvarného umění nazvaná Dny
otevřených ateliérů, která má již dlouholetou tradici v Rakousku, ale i v některých krajích
ČR. Co to ale vůbec znamená a jak taková událost vzniká?
V rámci Dnů otevřených ateliérů mohou výtvarníci pozvat veřejnost do svého ateliéru
či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém
díle. Nabízí se jim tak příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění –
potencionálními zákazníky a seznámit veřejnost se svou tvorbou pro jednou trochu jinak,
než na výstavě v kamenné galerii.
Jak taková událost vzniká? Výtvarníci na jeden víkend, nebo jeho část, pouze otevřou
svůj ateliér, svoji dílnu, svoji galerii. Propagaci a logistiku akce zajišťuje organizátor, tedy
Regionální pracoviště PORTA CULTURAE – Vysočina v Havlíčkově Brodě. Součástí
mediální kampaně bude distribuce propagačních brožur s mapkami a přehlednými údaji o
vystavujících výtvarnících a čase kdy bude ateliér pro veřejnost otevřen. Veřejnost bude o
akci informována i prostřednictvím regionálních médií.
V rámci projektu PORTA CULTURAE připravuje pořadatel akce od března letošního
roku mapováním kulturních subjektů působících v regionu kraje Vysočina databázi
výtvarníků a galerií. Jelikož databáze umělců není zatím úplná, chceme nyní dohledat
umělce prostřednictvím médií a široké veřejnosti, a odkrýt tak i méně známé představitele
výtvarně – umělecko-řemeslné scény v regionu. Dnů otevřených ateliérů se mohou
zúčastnit také výtvarníci chalupáři, tedy například autoři působící v kraji Vysočina jen
dočasně. Navrhovat umělce k zapojení do Dnů otevřených ateliérů může kdokoliv na
emailu: portaculturae@muzeumhb.cz nebo telefonu 569 432 868.
Paralelně se Dny otevřených ateliérů budou konat v říjnu 2011 i v krajích Jihočeském
a Jihomoravském a také v Dolním a Horním Rakousku, kde mají již osmiletou tradici a
staly se inspirací pro organizátory na české straně hranice. Současně budou vysočinské
Dny otevřených ateliérů propagovány v rámci rakouských a jihočeských Dnů otevřených
ateliérů a tudíž se o Vašem ateliérů dozví i možní návštěvníci v sousedních regionech.
V roce 2010 se v Jihočeském kraji Dnů otevřených ateliérů zúčastnilo celkem 211
výtvarných subjektů. Na rakouské straně jde již o osm stovek výtvarníků. Organizátoři
usilují pro letošní rok o ještě větší účast umělců zaštítěných společnou propagací. Právě
společná propagace může motivovat jednotlivé výtvarníky, aby se akce účastnili.
Vyzýváme k účasti umělce, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny,
předvést jim techniku a výsledky své tvorby, prezentovat je a promluvit s návštěvníky o
svém díle. Nabízí se tak jedinečná příležitost navázat nové kontakty nejenom s kolegy
výtvarníky v kraji Vysočina, ale i s kolegy mimo náš region. Umělci a galerie se mohou
k účasti přihlásit do 12. srpna 2011 vyplněním přihlášky na internetové adrese
www.muzeumhb.cz, emailem na portaculturae@muzeumhb.cz, případně
telefonicky na čísle 569 432 868. Dny otevřených ateliérů na Vysočině se budou konat
o víkendu 8.–9. října 2011.
PORTA CULTURAE je kulturní projekt realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce
českých a rakouských regionů. Jeho cílem je prezentace a realizace řady kulturních
projektů na Vysočině, v Jihočeském a Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku.
František Štibor, tel.: 606 063 272 a Bc. Ludmila Janáčková, tel.: 733 156 449
Koordinátoři Dnů otevřených ateliérů
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Autobusová doprava od 12.12.2010 do 10.12.2011:
Cejle - Jihlava
Linka
760650
760650
760650
760650
760650
760681
760681
760650
760650
760681
760681
760650
760650

Spoj
2
4
20
10
8
6
18
12
14
8
10
16
18

Odkud
Rohozná
Rohozná
Batelov
Počátky
Batelov
Rohozná
Rohozná
Batelov
Batelov
Rohozná
Rohozná

Odj.
4:25
5:43
8:00
10:30
11:00
12:20
13:30
14:15
14:20
15:55
19:00

Cejle
4:46
6:02
6:05
7:17
8:23
11:22
11:22
12:44
13:54
14:46
14:52
16:14
19:19

Jihlava,
aut.nádr.
5:05
6:20
6:20
7:35
8:35
11:40
11:40
13:00
14:10
15:00
15:05
16:30
19:35

Poznámka
X
X
X, 10
X, 11
X
3, 12
1, 2, 4, 5, 13
X
+
X, 11
X, 14
X
X, 15

Jihlava - Cejle
Linka
760451
760650
760650
760650
760681
760681
760650
760681
760650
760681
760650
760650
760650

Spoj
1
9
7
5
5
15
13
7
15
13
17
19
21

Jihlava,
aut.nádr.
4:35
5:45
6:45
6:55
8:15
8:15
11:00
13:30
15:10
16:20
16:30
17:50
22:35

Cejle
4:48
6:00
7:00
7:15
8:28
8:29
11:13
13:43
15:27
16:33
16:47
18:03
22:52

Přehled linek:
760451 Jihlava-Telč
760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky
760681 Jihlava-Batelov,Lovětín-Počátky

Pokračuje do
Telč
Batelov
Počátky
Batelov
Rohozná
Batelov
Rohozná
Batelov
Rohozná
Rohozná
Rohozná

Příj.
5:40
7:20
9:35
8:50
11:35
14:05
15:50
17:05
17:10
18:25
23:15

Poznámka
X
X, 10
X
X, 11
3
1, 2, 4, 5, 13
X
X
X
X
+
X
X, 15

Vysvětlivky značek:
X: jede v pracovních dnech; +: jede v neděli a státem uznané svátky;
1: jede v pondělí; 2: jede v úterý; 3: jede ve středu; 4: jede ve čtvrtek;
5: jede v pátek;
10 - jede od 11.VII. do 12.VIII. v 1-5
11 - jede do 30.VI. v X,nejede 4.II.,od 19. do 27.II.,21.,22.IV.,jede od 1.IX. v X,
nejede 26.,27.X.
12 - jede v 3,nejede 6.VII.,28.IX.
13 - jede v 1,2,4,5,nejede 25.IV.,5.VII.,28.X.,17.XI.
14 - jede 4.,od 21. do 25.II.,21.,22.IV.,od 1.VII. do 31.VIII. v X,26.,27.X.
15 - jede do 24.VI. v lichých týdnech a od 15.VIII. v lichých týdnech v X
Přepravu zajišťuje: ICOM transport a.s.; Jihlava; 567 300 568
Zdroj: www.IDOS.cz
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