ZPRAVODAJ

OBEC CEJLE
3 / 2012

Třetí vydání informačního Zpravodaje
Touto cestou Vám poskytujeme užitečné a zajímavé informace o dění v naší obci.
Zpravodaj vychází zpravidla dvakrát do roka (leden a červen). Informace o aktuálních
akcích jsou roznášeny ve formě letáků. Uvítáme všechny 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)
Miloslava Nováková (knihovnice)

567 316 228
604 855 501
737 952 830

Škola / školka
Mgr. Blanka Urbanová (ředitelka)
Iveta Formáčková (kuchyně)

567 316 140
607 125 788
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
724 223 942

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 (Pavel Klimeš)

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 – zejména 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

Bankovní spojení:
4050001341/6800
Platbu lze provést i v hotovosti na OÚ.

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:
Pavlína Nováková tel: 737 952 830

Obec Cejle je od ledna 2012 plátcem DPH.

Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Cejle – 1. pololetí 2012:
Datum
28.2.
27.3.
24.4.
22.5.
26.6.

Čas
17:00
17:00
18:00
18:00
18:00

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.

Vážení spoluobčané,
právě jsme vkročili do nového roku. Někdo z nás bujaře v kulturním zařízení, někdo
v poklidu domova. Jako každým rokem i letos každý z nás čeká s napětím co nám tento
rok přinese a všichni si přejeme, aby byl alespoň o něco málo lepší než ten loňský.
Pro nás zastupitele byl loňský rok rokem seznamovacím a přebírání úřadu a agendy
s tím spojené je opravdu náročné.
Co se roku 2011 událo:
- naše obec se stala členem MAS Třešťsko, která sdružuje obce, neziskové organizace,
malé a střední podnikatele za účelem vytvoření strategie rozvoje regionu na jejímž
základě budeme moci čerpat finanční prostředky
- byly vytvořeny nové webové stránky www.cejle.cz
- v dubnu byly vydány nové obecně závazné vyhlášky
- byla provedena oprava vodovodního potrubí a sdělovacího kabelu mezi čerpací
stanicí v Mirošově a vodojemem. Na akci jsme získali dotaci z POVV ve výši
111 000 Kč. Celkové náklady na akci byly 234 137 Kč
- byl vyhotoven projekt na stavbu 7 garáží
- byla podána žádost o změnu územního plánu, která se týká pozemků nad horním
rybníkem (obecní pozemky), pozemků kolem hlavní cesty směrem na Čeřínek
(soukromé pozemky) a rozšíření o dva pozemky na stavbu garáží
- byla dokončena 2. etapa projektu „Škola Cejle – výměna oken, zateplení objektu,
úprava ÚT.“
- v listopadu byla na Státní zemědělský intervenční fond podána žádost o přidělení
dotace z Programu rozvoje venkova. Projekt zahrnuje vybudování třech nových
komunikací, prodloužení veřejného osvětlení do nových lokalit obce, mobiliář,
parkové úpravy a zpevnění ploch na kontejnérové stání. Celkové výdaje projektu
jsou 4 281 776,--Kč.
- Ke konci roku byla za pomoci zastupitelů a občanů provedena modernizace
kulturního zařízení. Pan Hromádka daroval obci barový pult a paní Svobodová
oponu. Všem velké díky.
V tomto roce jsme také pořádali různé kulturní akce. Ukázalo se, že i v dnešní době
plné shonu a stresu si většina z Vás najde chvilku a chuť pobavit se s ostatními. Příprava
každé akce vyžaduje spoustu práce, času, ale hlavně nadšení a zapálení pro realizaci
každého nápadu. Děkuji proto všem, kteří se podílí na organizaci a samozřejmě všem,
kteří se akcí účastní. Na našich webových stránkách www.cejle.cz „Kulturní akce 2011“
si můžete prohlédnout fotografie z těchto akcí.
Ani v letošním roce bychom nechtěli zapomenout na kulturní vyžití našich občanů a
proto jsme připravili program na I. pololetí. Jak jste si již zvykli, každý měsíc Vám
program s podrobnějšími informacemi vhodíme do schránky. Rádi uvítáme i Vaše
nápady.
V roce 2012 nás čeká dobudování dětského hřiště. Na tuto akci nám místní
podnikatelé přispěli částkou 10.000,-- Kč. Za tuto částku bude pořízena kladinová
houpačka. Tímto bych ráda všem sponzorům poděkovala.

Dále chystáme:
- výměnu oken v kulturním zařízení a renovaci vchodových dveří
- výměnu rozvaděče na vodárně v Mirošově a rozvaděče pro veřejné osvětlení v
Cejli
- vybudování komunikací a prodloužení veřejného osvětlení do nových lokalit
- v případě schválení dotace provedení parkových úprav, pořízení nového
mobiliáře a zpevnění ploch pro kontejnérové stání
- v ZŠ je nutné vybudovat nové sociální zařízení. Také máme zájem o zlepšení
podmínek pro trávení volného času dětí v ZŠ a MŠ, proto bude provedena
úprava školní zahrady. Pro ty menší bychom rádi zakoupili skluzavky,
prolézačky, nový zahradní domek a pískoviště. Pro ty starší, alespoň 2 venkovní
stoly na stolní tenis, basketbalové koše a další sportovní prvky dle finančních
možností.
Vážení a milí,
děkuji všem občanům, kteří nám pomáhají realizovat naše plány, kteří jsou vždy
ochotni přidat ruku k dílu a není jim lhostejný život a dění v Cejli. Čeká nás mnoho práce,
ale jsem pevně přesvědčena, že to spolu zvládneme.
Přeji Vám všem hodně zdraví, pohody a optimismu.
Pavlína Nováková
místostarostka

Základní škola a mateřská škola
Jelikož mezi námi kolují různé informace o dění v naší škole, ráda bych Vám ve
stručnosti popsala poslední události tak jak ve skutečnosti proběhly.
Dne 1.12.2011 paní Mgr. Marie Štroufová oznámila rezignaci na funkci ředitelky ZŠ
a MŠ Cejle s platností od 2.12.2011. Rezignace byla podána z osobních a rodinných
důvodů. Vzhledem k tomu, že škola nemůže být bez statutárního zástupce, začali jsme
intenzivně shánět nového ředitele(ku) pro naši školu. Pan starosta paní Mgr. Štroufové
poděkoval za dlouholetou práci ve škole a dne 10.12.2011 byla do funkce ředitelky školy
jmenována paní Mgr. Blanka Urbanová na dobu určitou do řádného ukončení výběrového
řízení, které bude vyhlášeno. Protože naše škola má malou kapacitu dětí, byla paní Mgr.
Štroufové, jako učitelce nabídnuta náhradní práce ve škole. Tuto nabídku odmítla.
V současné době je stále vedena jako zaměstnanec školy.
Také se doslýcháme, že usilujeme o zavření školy. Naopak. Budeme podporovat a
rozšiřovat mimoškolní aktivitu dětí. Od února ke kroužku angličtiny a hudebněpohybovému kroužku přibude kroužek sportovní.
Plánujeme rozšíření jednotřídky na dvoutřídku a v mateřské škole rozdělení na starší
a mladší oddělení se zaměřením výuky anglického jazyka.
Věřte, že uděláme vše proto, aby naše škola prosperovala a dětem poskytla to co pro
svůj další život potřebují.
Ráda bych poprosila všechny, kdo by mohl jakýmkoli způsobem, např. finančně nebo
darem sponzorovat školu, aby kontaktovali vedení školy.
Pavlína Nováková
místostarostka

Z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
23. 8. 2011
Přítomno: 8 zastupitelů, omluvena: D. Poláčková.
- ZO souhlasí se změnou rozpočtu dle přílohy č. 1 zápisu, Pro: 8
- ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 132/1 o výměře 200 m2 za
cenu 200,- Kč/m2 za účelem přístupu k chatě, veškeré náklady s prodejem hradí
kupující, Pro: 8
- ZO bere na vědomí Informace SÚRAO o navýšení příspěvku obcím.
- ZO schvaluje kanalizační řád a stokovou sí|ť obce Cejle s tím, že budou ještě
konzultovány drobné změny se zpracovatelem, Pro: 8
- ZO souhlasí se změnou Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku ze psů
s platností od 1. 1. 2012.(navýšení poplatku za psa 1. pes 200,- Kč 2. a každý další 300,Kč), Pro: 8
- ZO souhlasí se změnou Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 2 zápisu, Pro: 8
- ZO bere na vědomí návrh žádosti o dotaci (projekt programu Rozvoje venkova ČR)
- ZO souhlasí se změnou neuvolněné místostarostky v uvolněnou místostarostku od 10. 9.
2011, Pro: 6, Zdrž.: 2
Různé:
Informace - p. Hromádky o opravě nábytku v ZŠ
- o podání žádosti na MAS o dotace
- o dotaci z Úřadu práce
- o Veřejně prospěšných pracích
- o prohlídce sběrného dvoru Dušejov a prohlídce skládky a sběrného dvoru
v Dačicích a obci Borek
- o odvozu TDO v Horních Hutích
- o Čeřínek festu

18.10.2011
Přítomno: 8 zastupitelů, omluven: L. Slavětínský
Projednání postupu při zhotovování nábytku pro ZŠ a MŠ Cejle, podání informace o
platbě faktury za zhotovení tohoto nábytku. Pan Hromádka předložil ZŠ Cejle bez
předchozí objednávky fakturu za zhotovení nábytku do šatny. Protože paní ředitelka
nevystavila žádnou objednávku s platbou této faktury nesouhlasí. Pan Hromádka
přislíbil snížení částky o 30% a faktura mu byla OÚ Cejle uhrazena. ZO Cejle bere na
vědomí.
- ZO Cejle souhlasí s nově vydanou Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2011, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku ze psů, Pro: 8
- ZO Cejle souhlasí s předloženou nájemní smlouvou kulturního zařízení na cvičení
ZUMBY s tím, že bude doplněn účel pronájmu a doba, kdy bude kulturní zařízení
pronajato, Pro: 8
- ZO Cejle souhlasí s předloženou nájemní smlouvou školní tělocvičny pro maminky
s dětmi s tím, že bude doplněn účel pronájmu a doba, kdy bude školní tělocvična
pronajata, Pro: 8
- ZO Cejle souhlasí s novou členkou přestupkové komise Pavlínou Novákovou, Pro: 8

- ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č. 172 v k.ú. Hutě
o výměře cca 200 m2 za cenu 200,--Kč/m2, veškeré náklady spojené s prodejem hradí
kupující, Pro: 8
- ZO bere na vědomí informaci o účasti občanů obce Cejle na jednání o postupu výběru
hlubinného úložiště v ČR konaného dne 3.11.2011 od 16.00 hodin v Jindřichově
Hradci. Autobus pro účastníky je zajištěn. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Cejle.
Různé:
Agentura ochrany přírody Havlíčkův Brod se vyjádřila k zaslanému dopisu, kde si občané
Cejle stěžují na nevysečené pozemky v majetku Ing. Jany Kotoučkové. V dopise
oznamují, že tento předmět jednání není v jejich kompetenci.
Paní Jiřina Kameníková podala stížnost na L. Slavětínského ml.a M. Flodrmana ml.,
ohledně ježdění přes její pozemek na motorkách.
Oprava výpustě spodního rybníka – při letošním výlovu byl zjištěn alarmující stav želené
výpustě rybníka, která je silně zkorodovaná a hrozí ji rozpadnutí. S nájemcem rybníka
bude projednána oprava během příštího roku.
P. Nováková podala informace o průběhu žádosti o dotace ze SIFZ.
J. Hromádková navrhuje, aby v obci Cejle byl zamezen průjezd automobilů.
Pan starosta podal informace o setkání seniorů.
Obecní úřad objedná kominíka pro celou obec Cejle a bude informovat občany místním
rozhlasem.
P. Marešová žádá o vysečení pozemku kolem volejbalového hřiště a upozorňuje na to, že
nesvítí světlo v čekárně.
Tepelné čerpadlo instalované v ZŠ a MŠ – ředitelka školy Mgr. Štroufová má připomínku
k tepelnému čerpadlu ohledně čidla umístěného na východní straně budovy. Bude
řešeno s dodavatelem čerpadla.
Dále bude osloven projektant, který vypracoval projekt na osazení tepelného čerpadla
ohledně špatně navrženého projektu na elektroinstalaci.
Ředitelka školy žádá o uzavření dohody o provedení práce pro topičku ve škole.

24.11.2011
Přítomno: 8 zastupitelů, omluvena: V. Vejvodová
- ZO Cejle souhlasí se záměrem převodu pozemků parc.č. 2045 o výměře 4948m2 a
parc.č. 2046/1 o výměře 13216m2 v k.ú. Cejle od ÚZ SVM, OP Jihlava obci Cejle,
Pro: 8
- ZO Cejle souhlasí s pokácením vzrostlého stromu z důvodu padajících suchých větví,
které ohrožují zdraví osob i nemovitosti na parc.č. 1406/53 v k.ú. Cejle s tím, že na
místě bude vysazen nový strom, Pro: 8
- ZO Cejle souhlasí s podepsáním smlouvy na odkup trafostanice Cejle 22/0,4 KV, typ
400 KVA – 1ks umístěné na pozemku parc.č. 45/2 v k.ú. Mirošov a následným
vystavením faktury na 25.000,- Kč, Pro: 8
- ZO Cejle souhlasí se zasláním příspěvku ve výši 300,--Kč pro Sociální služby
SVĚTLUŠKA, o.p.s. České Budějovice, Pro: 8
- ZO Cejle souhlasí s navrženou inventarizační komisí - předseda: Zdeňka Sochorová,
členové: Tomáš Vyskočil a Věra Vejvodová, Pro: 6, Zdrž.: 2
- projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Cejle na úpravu archivu, kde je nutné vytvořit
odvětrání prostoru, dále žádosti o osazení cedule s číslem popisným a názvem

organizace, dodání hasicího přístroje do kotelny a vyřízení reklamace na plastové dveře,
které nejdou v současnosti zavírat.
Potřebnou úpravu archivu zajistí p. Luděk Slavětínský do 15.12.2011, cedule s číslem
popisným a názvem organizace zajistí ředitelka školy a následně je p. Luděk
Slavětínský namontuje. Hasící přístroj objedná pan starosta.
Reklamace na plastové dveře a reklamace na tepelné čerpadlo bude podána na Pozemní
stavby Jihlava a bude svolaná schůzka se zástupci firmy ohledně provozu tepelného
čerpadla. Schůzku zajistí p.Pavlína Nováková a bude svolána v nejbližším možném
termínu.
- informace o protokolu z veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizaci: Základní
škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace a podání návrhu zastupitelstvu
Obce Cejle. Ředitelka ZŠ a MŠ Cejle bude podávat odvolání proti protokolu, proto
bude návrh usnesení předložen na dalším zasedání ZO Cejle.
Různé:
Osazení nového sloupu u rodinného domu čp. 37.
Prodej vánočních stromků bude zahájen 1.12.2011 v prodejně DANA za 50,-Kč/kus.
TJ koupila čistírnu odpadních vod.
OÚ Cejle objednal komické služby pro obec Cejle, které budou provedeny do 31.12.2011.
Informace o správnosti vyhotovení projektu na tepelné čerpadlo instalované v ZŠ a MŠ.
Ředitelka školy předložila „VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2010/2011“ ZŠ a MŠ Cejle.
ZŠ a MŠ dostala certifikát a odměnu ve výši 11.500,-- Kč za sběr elektrospotřebičů.
Nadále pokračuje sběr papíru. Po dohodě se papír může do školy vozit průběžně.
Paní Marešová žádá pana starostu, aby se nestaral o jejich rodinu.

20.12.2011
Přítomno: 8 zastupitelů, omluven: L. Slavětínský
- ZO Cejle na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce Cejle pro
rok 2012 v tomto znění: Rozpočtové hospodaření obce Cejle v době od prvního dne
rozpočtového roku 2012 do doby schválení rozpočtu obce na příslušný rok se řídí
objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rok 2011. V tomto
období nebudou zahajovány nové investiční akce. Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení, Pro: 8
- ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
- ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č. 306 v k.ú. Hutě
o výměře cca 20 m2 za cenu 200,--Kč/m2, veškeré náklady s prodejem hradí kupující,
Pro: 8
Podání informace:
Z veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Cejle, p.o.
O rezignaci ředitelky ZŠ a MŠ Cejle, p.o.
Ředitelka školy Mgr. Marie Štroufová podala rezignaci na svoji funkci ke dni 2.12.2011, z
osobních a rodinných důvodů. Oznámení rezignace bylo předáno paní ředitelkou na
Obecní úřad Cejle dne 1.12.2011.

O nástupu nové ředitelky. Starosta obce jmenoval na dobu určitou, do řádného ukončení
konkursního řízení a jmenování nového ředitele na pracovní místo ředitelky ZŠ a MŠ
Cejle, p.o., paní Mgr. Blanku Urbanovou.
Seznámení s textem MEMORANDA o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji
Jaderné elektrárny Dukovany mezi krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a ČEZ.
Seznámení s protokolem z kontroly plnění smlouvy o zajištění zpětného odběru a
recyklace odpadů z obalů č. 20/0762.
Vyhodnocení soutěže „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2011“.
K 30.6.2011 byla provedena inventarizace majetku obce.
Od 1.1.2012 se Obec Cejle zaregistruje na FÚ jako plátce DPH.
- ZO Cejle souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 195/14 o výměře 321 m2
v k.ú. Cejle a parc.č. 299/16 o výměře 64 m2 v k.ú. Hutě, Pro: 8

24.1.2012
Přítomno všech 9 zastupitelů.
- ZO jmenuje členem školské rady na funkční období tří let paní Mgr. Zdeňku
Sochorovou, Pro:9
- ZO souhlasí se zvýšením úplaty za mateřskou školu, školní družinu, zvýšení ceny obědů
a příspěvku na obědy seniorů od 1.2.2012. Za mateřskou školu na 200 Kč. Úplatu
budou platit všechny přihlášené děti do MŠ. Za školní družinu na 60 Kč. Od 1.2.2012
bude také zvýšena cena za oběd na 60 Kč pro cizí strávníky. Oběd pro děti ZŠ se zvýší
o 2 Kč a strava pro děti MŠ o 4 Kč (2,- oběd + 2x 1,- svačinka – pozn.red.). Dále ZO
souhlasí se zvýšením příspěvku na obědy pro seniory o 2 Kč, Pro: 9
- ZO souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu pozemků v Horních Hutích parc.č. 15,
14/1, 14/4, 13/1, 38/1, 38/2, 7/1, Pro: 9
- ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 132/1 v k.ú. Hutě o výměře 154 m2 za cenu
200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující, Pro:9
- ZO souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č. 105/2 v k.ú. Cejle o výměře 22 m2 za
cenu 200 Kč/m2, Pro: 9
- ZO souhlasí se záměrem prodeje pozemků parc.č. 310 o výměře 231m2 a 194/3 o
výměře 249m2 v k.ú. Hutě, Pro: 9
- ZO souhlasí s převodem pozemku a garáže na parc.č. 183 v k.ú. Cejle na majitele, Pro: 9
- ZO Cejle schvaluje smlouvu o výpůjčce na projekt „Digitální povodňový plán ORP
Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava, Pro: 9
- ZO souhlasí s návrhem na získání dotace POVV 2012 na výměnu oken, renovaci
vchodových dveří a výměny podlahové krytiny v nemovitosti čp.64, Pro: 9
- ZO doporučuje svolání schůzky s jednotlivými zájemci o garáž, kde bude domluven
další postup výstavby 7 garáží, Pro: 9
- ZO bere na vědomí informace o kontrolním zjištění České inspekce životního prostředí
- ZO souhlasí s převodem úvěru z České spořitelny, a.s. na úvěrový účet Volksbank CZ,
a.s. a zrušení běžného účtu u České spořitelny, a.s., Pro: 9
- ZO souhlasí s tím, aby v roce 2012 nebyla mýtní těžba provedena, Pro: 9
- ZO souhlasí se složením výběrové komise pro veřejnou zakázku „Zajištění
provozovatele sběrného dvora Dušejov“, Pro: 9
- ZO souhlasí se zrušením smlouvy na odběr vzorků odpadních vod z 1.3.1997/OV, Pro: 9

- Výběr dodavatele na odběr vzorků odpadních vod a pitné vody bude dořešen na příštím
zasedání.
- ZO bere na vědomí informace ohledně provozování vodovodního řadu
- ZO souhlasí s tím, aby oprava a vysvěcení kapličky byla odložena na rok 2013, Pro: 9
- ZO doporučuje počkat s odsouhlasením projektové dokumentace na výstavbu
parkovacích stání v obci Cejle na vyjádření SZIF k žádosti o dotaci, Pro: 9
Různé:
- v ZŠ a MŠ je nutné opravit kryty na radiátorech z důvodu zadržovaného tepla
- Mgr. Urbanová informovala o zápise dětí do ZŠ, o možném nákupu krátkých lyží pro
děti do ZŠ a MŠ, o zahájení sportovního kroužku, který bude od 1.2.2012
- byla podána informace, že do dnešního dne nebyla řádně předána přístupová hesla a
smlouva na webové stránky ZŠ a MŠ, které byly zřízeny v listopadu loňského roku za
celkovou částku 15. 600 Kč
- dne 14.2.2012 od 16.00 se bude v Aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě konat
diskuze u kulatého stolu na téma „Výběr lokality pro hlubinné úložiště za účasti
veřejnosti“

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

Vodné a stočné.
Odečty vodoměrů budou prováděny 2x ročně. Fakturační odečty budou vždy v
červenci a kontrolní odečty v prosinci. Vzhledem k tomu, že v naší obci nebyla voda
fakturována dle skutečné kalkulace a obec ze svého rozpočtu vynaložené náklady
dotovala, byla od července 2011 cena vodného a stočného zvýšena na 29 Kč za kubík.
Od ledna 2012 se naše obec stala plátcem DPH. K ceně 29 Kč musíme tedy připočítat
14% DPH.
Od července 2012 bude výše ceny vodného a stočného stanovena vždy dle kalkulace.
Jak již bylo zmíňeno v letošním roce je nutností pořídit nový elektrický rozvaděč a
vodoměr na vstupu na čerpací stanici v Mirošově.
Od 1.1.2012 má obec nového správce vodovodního řadu. Je jím pan Pavel Klimeš,
tel.č. 724 223 942.
Během tohoto roku bude provedena důkladná kontrola všech vodoměrů (ev.čísla,
plomby, atd.) a napojených vlastních zdrojů do nemovitostí.

Termíny svozu netříděného komunálního odpadu – 2012
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

datum svozu
6. 20.
3. 17.
2. 16. 30.
13. 27.
11. 25.
8. 22.

Měsíc
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

datum svozu
6. 20.
3. 17. 31.
14. 28.
12. 26.
9. 23.
7. 21.

Termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu zatím není znám –
bude oznámen dodatečně.

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.
Přihlášení den předem u vedoucí školní jídelny Ivety Formáčkové tel. 606 469 513.

Poplatky za rok 2012
Poplatek za odvoz netříděného komunálního odpadu činí 500,--Kč na osobu (trvale
hlášenou). Pro majitele rekreačních chat a chalup 500,--Kč za nemovitost.
Splatnost do 31.3.2012.
Sazba poplatku za psa činí - za prvního psa
200,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,-Kč
- za prvního i každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu
100,-Kč
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Splatnost do 31.3.2012
Poplatky lze uhradit v úředních hodinách na OÚ Cejle nebo bankovním převodem na
č. ú. 4050001341/6800. Do variabilního symbolu uveďte číslo popisné Vaší nemovitosti.

Třídíme odpad?
Většinou ano. Někdo ale ještě ne a někdo dokonce už zase ne.
Naše úspěchy na poli tříděného odpadu se pomalu stávají minulostí. Stále častěji se
materiál patřící do tříděného odpadu opět nachází v popelnicích na komunální odpad.
A tak místo, abychom za tříděný odpad dostali peníze od zpracovatelů, platíme nemalé
peníze za odvezení a uložení těchto komodit na skládku komunálního odpadu.
Dalším drahým nešvarem je ukládání bio odpadu z domácností a zahrádek opět do
popelnic na komunální odpad. Mokrá tráva, listí apod. mají velkou hmotnost, kterou
musíme zbytečně zaplatit na skládce. Bio odpad lze uložit do kompostéru a dále využít na
zahrádce. Na jaře nově přibyde možnost uložit ho ve sběrném dvoře v Dušejově.
Opětovně 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.
Přispějme všichni důsledným tříděním odpadu z domácností ke snížení nákladů na
odvoz komunálního odpadu. Obec si nemůže dovolit dlouhodobě dotovat odvoz
komunálního odpadu ze svého nevelkého rozpočtu. Pokud se nám totiž nepodaří zlepšit
naše nakládání s odpady, budeme si muset za odvoz komunálního odpadu připlatit.

Zájmová činnost v obci
ZUMBA
Cvičení probíhá každý čtvrtek a neděli od 19.00 hod. v kulturním zařízení

Děti
Drakonoši od začátku školního roku nezaháleli. Hned v září navštívili ZOO Jihlava,
kde se dozvěděli zajímavé informace o africké přírodě. Konala se tam totiž ve dnech
9.-10.9. africká konference. Všechny nejvíce zaujala obrovská antilopa (nebo také
antibiotika, jak ji přejmenovala Gabča) a malé roztomile panáčkující surikaty.
V říjnu se vydali i na jeden větší výlet. Pro někoho byla největším lákadlem na
výpravu do Pelhřimova samotná cesta vlakem. Zajímalo by mě, na kolik názvů zastávek
by si Tomík s Kačkou vzpomněli. Ve vlaku je uměli oba dva vyjmenovat všechny.
Nastupovali jsme v Kostelci, pokračovali přes Dolní Cerekev, Švábov, Batelov a dál?
Vím určitě, že jsme projížděli přes další obec pojmenovanou po nějakém zvířecím
mláděti. Počasí v říjnu vskutku nebylo příznivě nakloněno cestování. Bylo dokonce
chladněji než letos v lednu. Teploměr ráno ukazoval 4°C a přes den se neoteplilo ani
trošku, k tomu navíc foukal ledový vítr a celý den naši šestičlennou skupinku
pronásledovala chladná hustá mlha. Ještě štěstí, že jsme se před ní mohli schovat. Naše
kroky vedly nejdříve do Muzea rekordů a kuriozit, kde, abych pravdu řekla, žádné velké
teplo taky nebylo. Potěšilo nás proto, že na pelhřimovském náměstí byla příjemně vyhřátá
restaurace, ve které naše žaludky zahřála teplá polévka a čaj. Před odchodem na vlak jsme
ještě prozkoumali strašidelné, pavučinami protkané podzemí, kde na nás za každým
rohem číhaly tajemné bytosti.
Další netradiční schůzku jsme strávili společně s jihlavským oddílem Netopýrů.
Tentokrát nám listopadová zima nevadila. Celé dvě hodiny jsme řádili v bazénu ZŠ
Demlova, který jsme měli díky naší kamarádce Olče, jen a jen pro sebe. Vířivka, světla,
obruče, puky všichni si jistě dovedete představit, že jsme dělali čest svému názvu a
dováděli jako draci.
Na draka, alespoň sedmihlavého, jsme se těšili o čtrnáct dní později. Nalákala nás
pohádka v místním kulturním středisku. Pravda, drak v ní sice nehrál, pobavit nás ale
hravě zvládl nerudný kouzelník Magiáš.
A co nás čeká dál? Během ledna rozhodně nějaký výlet za uměním a v únoru třeba za
sportem. V květnu pak oddílová výprava na naši základnu. Než se nadějeme, budou tady
prázdniny a to znamená i tábor - předběžné přihlášky na tábor jsou ke stažení na
www.mesnice.cz v sekci PS. T.O. Mešnice – Dokumenty. Na stejných stránkách jsou i
další informace a fotky z akcí.
oddílová vedoucí Li Lenka Nováková (lenickanovacka@seznam.cz)

Maminky s dětmi
Přijďte s námi strávit odpoledne plné zpívání, říkadel, her a cvičení - vhodné pro děti
od 0-5 let. Každé pondělí od 16.00 hodin v kulturním zařízení.
Nově je zřízen odkaz na webových stránkách obce www.cejle.cz – „Maminky
s dětmi“, kde jsou uvedeny aktuální informace o konání dětského odpoledne.

Plánované sportovní a společenské akce 1. pololetí 2012
Únor
3.2.
10.2.
25.2.

I.Obecní bál, od 20:00 hod. – hraje Trnová růže, 20:30 vystoupí taneční skupina
„HODICKÉ KOČKY“, tombola a občerstvení. Vstupenky v prodejně DANA.
v 16:00 v kulturním zařízení - maškarní odpoledne pro děti a rodiče, soutěže a hry
Masopust, 11:00 sraz masek, 12:00 začátek, od 19.00 hod. masopustní zábava

Březen
5.3.
vyhlášení soutěže pro děti „Cejle očima dětí“
9.3.
MDŽ – posezení a tanec s harmonikou
26.3. vyhlášení soutěže „Nejhezčí velikonoční beránek“
Duben
1.4.
Velikonoční trhy, vyhodnocení soutěže „Nejhezčí velikonoční beránek“
30.4. Pálení čarodějnic
Květen
Sportovní olympiáda pro děti
Divadlo: „Neběhej tady nahá“, veselohra se spoustou zpívání z 20.let minulého
století
Červen
23.6.

Dětský den
rybářské závody

Červenec
7.7.
Kvadriatlon
Divadlo – Noc na Karlštejně
Pouťové veselí
Chybějící termíny budou upřesněny.

Střípky z kroniky obce – I.díl / 1.část
Světové válce předcházelo velké zbrojení. Lid Německa a Rakousko-Uherska strádal,
neb platil vysoké daně. Blízko srbských hranic uspořádalo Rakousko-Uhersko
provokativní vojenské manévry, při kterých byl zastřelen následník trůnu František
Ferdinand d´este na ulici ve městě Sarajevu.
Dne 26.července 1914 byla vyhlášena všeobecná mobilizace: do 24 hodin se museli
muži ve věku od 21 do 39 let hlásit u svých pluků. Loučení bylo smutné a srdceryvné, neb
nevěděli, zda se někdy vrátí domů.
Z naší obce a Vestenhofu bylo povoláno do srpna 1915 šedesát pět mužů. Do války se
zapojily i další státy, proto je nazývána světová. Na frontu byly dodávány i potraviny a
byli tam odváděni koně. Nastala veliká drahota všech potravin. Byly vydávány lístky:
chlebenky, kávenky, cukřenky…, ale mnohdy se za ně nic nedostalo. V roce 1916 byly
nařízeny 3 bezmasé dny v týdnu. Lidé trpěli podvýživou.
Do naší obce přišli vystěhovalci z Haliče. Ubytovali je v č. 13. Na polích pracovali
mladí hoši, ženy, děvčata, váleční zajatci, kteří byli obci přiděleni na výpomoc. Manželky
vojínů dostávaly malý „vyživovací příspěvek“ 1. a 16. dne v měsíci.

V roce 1916 byli do války povoláni 18-ti letí hoši a 50-ti letí záložníci. Ve škole učil
jeden pan učitel, druhý byl povolán do války. Vyučovalo se střídavě v 1. nebo ve 2.
učebně. Děti vyráběly papírové podešve pro vojáky (600 párů), sbíraly kovy a ostružinové
listí na čaj, pomáhaly na polích. Platilo se papírovými a železnými penězi.
Dne 30. dubna 1916 byl zaveden letní čas; v 11 hod. večer se posunuly hodiny na 12.
hodinu. Trval do konce září.
Kuřáci si připravovali tabák ze sušeného listí: lipového, ořechového, třešňového atp.
Byl velký nedostatek jídla. Někdy se pracovalo jen za stravu. Potraviny se měnily za
drahocenné věci.
Ve válce padlo z naší obce 17 mužů. V roce 1918 řádila španělská chřipka.Mezi tyto
strašné události došla zpráva o státním převratu 28.října 1918 večer. Všichni se radovali
ze svobody a ukončení války a hleděli radostně vstříc lepší budoucnosti. Těšili se, že se
jim otcové a synové vrátí zpátky z kruté války.
Padlým za vlast byl postaven památník v r. 1919 s vyrytým nápisem:
„ŽIVOT ZA SVOBODU DRAHÉ OTČINY“
Byly ještě postaveny 4 pomníčky na cestě k Dolní Cerekvi a ke Kostelci. Připomínají
všem, že tito lidé přinesli nejvyšší oběť za svobodu své vlasti.
Dne 21.prosince 1918 přivítala Praha triumfálně svého 1. prezidenta – osvoboditele
velkými ovacemi. Přijeli s ním i legionáři. Po válce byl nedostatek potravin a veliká
drahota. Pomohla dovezená mouka a tuky z Ameriky.
Ve dnech 28.-30.října 1930 napadlo nevídané množství sněhu a veliká vichřice zničila
20-25% lesních porostů. V této době byl v obci 1 mlýn, 1 pila, 2 obchody, 3 hostince.
V letech 1929-1930 nastala hospodářská krize z nadvýroby. Klesla cena hospodářských
produktů a masa. Byli propuštěni kameníci, neboť se postupně omezovala těžba kamene a
některé lomy se zavíraly. V obci si lidé přivydělávali pletením vlasových sítěk ze surového
hedvábí a výrobou střevíců z různobarevných řemínků. Ženy pracovaly v kostelecké
továrně na maso, uzeniny a konzervy.
Hlavním kulturním činitelem v 30tých letech minulého století byla škola, kterou
v letech 1932-1933 navštěvovalo 90 dětí. V minulosti se vyučovalo v domě p.č. 4 a 5,
potom byla upravena obecní sýpka a v r. 1858 byla postavena jednotřídní škola na místě,
kde byl později hostinec p. Hromádky (p.č. 53). Nestačila, tak v r. 1897 byla vybudována
dvojtřídka; dnes Kulturní středisko. (Dnes se využívá pro školní výuku tělocvična
v přízemí této budovy).
Ve vesnici působilo několik spolků: Odbor národní jednoty Pošumavské (1924),
ochotnické divadlo (1920), Sbor dobrovolných hasičů (1900), Kampelička (1908), spolek
Kamenodělník s vlastní knihovnou (70 svazků), Obecní knihovna (1924), která měla 207
knih.
OÚ byl v Pelhřimově (Okresní úřad). Farní úřad a Četnictvo v Dolní Cerkvi, pošta
v Kostelci.
Půda je hlinitá a hlinito-písčitá, vzniklá zvětráváním prahorní žuly a ruly. Louky jsou na
jílovitém podkladě. Podnebí je drsné: studené větry, mlhy, srážky, dlouhé zimy, skoro
žádné jaro, jen podzim bývá příjemný. V obci jsou 3 rybníky. Využívány jsou k chovu ryb.
Dne 22.srpna 1919 vypukl požár na statku Václava Švíkovského, p.č. 51., který byl
místními hasiči uhašen. V r. 1925 hořelo na statku podruhé. Dne 21.srpna 1923 hořelo v
p. č. 33. Rozšiřující se požár zachvátil i p.č. 34 a 35. Shořelo vše.
Podklady dodala kronikářka Anna Krausová

Fotky Cejle
Prosíme majitele fotografií Cejle a okolí (hlavně historické, ale i z doby nedávné) o
zapůjčení na Obecní úřad za účelem naskenování a archivace. Fotografie nám stačí
zapůjčit, my je naskenujeme a vrátíme.
Děkuji Z.Sochorová

Autobusová doprava od 11.12.2011 do 8.12.2012:
Cejle - Jihlava
Linka
760650
760650
760650
760650
760650
760681
760681
760650
760650
760681
760681
760650
760650

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

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

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

Cejle
4:46
6:02
6:05
7:17
8:22
11:22
11:29
12:44
13:54
14:45
14:46
16:14
19:19

Jihlava,
aut.nádr.
5:05
6:20
6:20
7:35
8:35
11:40
11:45
13:00
14:10
15:00
15:00
16:30
19:35

Poznámka
X
X, 15
X, 19
X, 10
X
1, 2, 4, 5, 20
3
X
+, 24
X, 35
X, 10
X
X, 11

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

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

Příj.
5:40
7:20
9:30
8:50
11:35
14:05
15:50
17:05
17:10
18:25
23:15

Poznámka
X
X, 19
X
X, 10
3
1, 2, 4, 5, 20
X
X
X
X
+, 24
X
X, 11

vysvětlivky na poslední straně 

Přehled linek:
760451 Jihlava-Telč
760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky
760681 Jihlava-Batelov, Lovětín-Počátky
Vysvětlivky značek:
X: jede v pracovních dnech
3: jede ve středu
+: jede v neděli a státem uznané svátky
19 - jede od 9.7.12 do 10.8.12
10 - nejede od 23.12.11 do 2.1.12, 3.2.12, od 27.2.12 do 2.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12,
od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12
24 - nejede 24.12.11
11 - jede jen v lichých týdnech, nejede od 16.7.12 do 20.7.12, od 30.7.12 do 3.8.12
15 - nejede od 27.12.11 do 30.12.11, od 9.7.12 do 10.8.12
20 - nejede 26.12.11, 9.4.12, 1.5.12, 8.5.12, od 5.7.12 do 6.7.12, 28.9.12
35 - jede od 23.12.11 do 2.1.12, 3.2.12, od 27.2.12 do 2.3.12, od 5.4.12 do 6.4.12,
od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12
Přepravu zajišťuje: ICOM transport a.s.; Jihlava; 567 300 568
Zdroj: www.IDOS.cz
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