ZPRAVODAJ

OBEC CEJLE
4 / 2012

Informační Zpravodaj
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:
cejle@quick.cz

www.cejle.cz

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

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

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
4200320904/6800 – pro platby vodného a stočného
4050001341/6800 – ostatní platby
Platby lze provést i v hotovosti na OÚ.
Obec Cejle je od ledna 2012 plátcem DPH.

Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Cejle – 2. pololetí 2012:
Datum
31.7.
28.8.
25.9.
30.10.
27.11.
18.12.

Čas
18:00
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.

Informace z OÚ:
V naší obci z iniciativy SURAO proběhl průzkum veřejného mínění a beseda se zástupci
SURAO ohledně připravovaných průzkumů a vybudování úložiště jaderného odpadu.
SURAO je pod tlakem času a vyvíjí různé aktivity. V naší obci v roce 2008 proběhlo
referendum. Z 238 zúčastněných se 200 občanů vyslovilo proti úložišti v naší lokalitě.
Všichni zastupitelé jsou výsledkem referenda vázáni.
V květnu Obec Cejle podala prostřednictvím MAS Třešťsko, o.p.s. na Státní zemědělský
intervenční fond z Programu rozvoje venkova žádost o dotaci na „Modernizaci
zdravotně technické instalace a topných těles v ZŠ a MŠ Cejle.“ V případě schválení
dotace bude akce probíhat v měsíci červenec a srpen 2013. Celkové výdaje na akci
budou 609 104,- Kč a výše dotace by činila 456 828,-Kč
Na jaře proběhla brigáda v ZŠ a MŠ v Cejli, která byla zaměřena na vyklizení desítky let
starých a nepotřebných věcí ze sklepů a ostatních místností. Začalo se postupně
upravovat okolí budovy ZŠ a MŠ, které stále probíhá. V červnu byly osazeny nové
certifikované prvky na hřiště pro děti z mateřské školy – nový hrací domek, skluzavka,
kryté pískoviště, sezení a pružinové houpadlo. Původní zahradní domek byl
zrenovován. Vzhledem k tomu, že před čtyřmi lety pracovníci Krajské hygienické
stanice poukázali na závady ve školní kuchyni a do další (letošní) kontroly nebyla ani
jedna závada odstraněna, museli jsme proto bezodkladně uvedené závady odstranit.
V červenci začne probíhat instalace dětských certifikovaných prvků na veřejné dětské
hřiště – kladinová houpačka, skluzavka, dvě houpačky, dvě pružinová houpadla, kryté
pískoviště. Vybavení hřiště se podařilo s pomocí sponzorů a šikovných rodičů pořídit za
50 000,- Kč.
Na přelomu měsíce června a července bude pan Klimeš provádět odečty vodoměrů.
Následně bude vystavena faktura, na které bude cena za spotřebu vodného a stočného
rozdělena na dvě období:
od 15.7.2011 do 31.12.2011:
29,-Kč/m3 bez DPH
od 1.1.2012 do 15.7.2012:
29,- Kč/m3 + 14% DPH, tzn. 33,- Kč/m3.
Na faktuře bude také uvedena cena na další fakturační období, která bude stanovena dle
nově provedené kalkulace.
Od 15.7.2012 budou na OÚ k vyzvednutí nerezové známky pro psy. Na známce je název
obce a evidenční číslo. Při vyzvednutí známky žádáme majitele psů, aby s sebou
přinesli očkovací průkaz s datem očkování proti vzteklině. Známky budou vydávány
zdarma.
OÚ Cejle nabízí k prodeji pozemky pro stavbu řadových garáží. Cena pozemku je cca
31 750,-Kč. V ceně je zahrnuta i projektová dokumentace, stavební povolení a zaměření
pozemku. Bližší informace získáte na OÚ.
V srpnu začnou probíhat v obci tři investiční akce:
1. „Modernizace kulturního zařízení“ – výměna oken, položení nové podlahové krytiny,
renovace vchodových dveří. Vzhled oken a vchodových dveří zůstane zachován. Na
tuto akci dostaneme dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 107 000,-Kč.
Celkové náklady budou činit cca 270 000,-Kč.

2. „Obnova infrastruktury v obci“ – tři nové komunikace, prodloužení veřejného osvětlení
do třech nových lokalit, mobiliář (lavičky, odpadkové koše), vydláždění ostatních ploch
pro kontejnérové stání. Celkové náklady na tuto akci budou 3 904 599,- Kč.
Celková výše přiznané dotace ze Stáního zemědělského intervenčního fondu
z Programu obnovy a rozvoje venkova činí 2 559 486,- Kč.
3. Výměna elektrického rozvaděče, osazení nových průtokových vodoměrů a dávkovacího
zařízení na dezinfekční prostředky. Celkové náklady budou činit cca 100 000,-Kč.
Pavlína Nováková
Matrika - statistika za první poletí roku 2012:
Narození: 4 děti – 1 dívka, 3 chlapci
Úmrtí: 3 osoby – 2 ženy, 1 muž
Přistěhování: 9 osob
Odstěhování: 4 osoby

Poděkování :
Vážení spoluobčané,
ráda bych touto cestou poděkovala sponzorům dětského veřejného hřiště, kteří nám
finančně přispěli na nákup dětských prvků.
Pezag-Machining, a.s. v zastoupení p. Mojmírem Rohledrerem
Malby a nátěry v zastoupení p. Jaroslavem Makovcem
AUTONOT v.o.s. v zastoupení p. Vladimírem Mátlem
Tesařské a pokrývačské práce v zastoupení p. Josefem Bartoškou
Zemní práce v zastoupení p. Stanislavem Novákem
Dále děkuji Báře Novákové a Vendule Bartuškové, které předcvičovaly loňský
ZUMBA MARATON bez nároku na odměnu, všem cvičenkám a také všem divákům. Ti
všichni nám přispěli na nákup skluzavky na dětské hřiště do mateřské školy.
Velké dík patří také
- všem nadšencům, kteří se zúčastnili letošního Masopustního průvodu a věnovali částku
3 000,- Kč na pořádání dětského dne v Cejli.
- všem, kteří se zúčastňují pracovních akcí v obci a ve škole. Jsou mezi námi občané, kteří
si na pracovní akci vždy udělají volno, přijdou s úsměvem a elánem do práce a mají
upřímnou radost, že např. smontovali skluzavku pro děti v mateřské škole. Jenom mě
trochu mrzí, že do mateřské školy je zapsáno 28 dětí, ale na pracovní akce chodí
pravidelně pouze jedni a ti samí.
- všem pohádkovým bytostem, strážníkům Městské policie a dobrovolným hasičům
z Batelova, kteří s neuvěřitelným nadšením připravili pro děti krásné odpoledne
- všem, kteří pravidelně pomáhají s přípravou kulturních akcí ať už jde o akce pořádané
OÚ Cejle nebo akce jako byl „Sjezd na čemkoliv“, Rybářské závody, Kvadriatlon a další
- a všem, kteří se snaží a pečlivě udržují veřejné prostranství před svými domy.
Děkuji.
Pavlína Nováková

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Ve chvíli, kdy otvíráte již čtvrté vydání Zpravodaje Cejle, je venku krásné, slunečné
počasí a můžete si v klidu sednout pod slunečník a přečíst si právě o událostech a
novinkách v naší obci. Já bych tento článek chtěla věnovat našemu kulturnímu životu
v obci. Nikdo z Vás jistě nepřehlédl, že od loňského roku máme na svém kontě řadu
vydařených akcí z nichž většinu pořádají členové zastupitelstva obce. Příprava každé akce
vyžaduje spoustu času a zaměstná hodně lidí, ale odměnou pro všechny organizátory je
plný sál veselých a spokojených návštěvníků. Některé akce se již staly tradicí např.
Čarodějnice nebo pletení z pedigu. Mezi premiérové akce patřil první Obecní ples, kam se
přišlo pobavit a prožít příjemný večer asi 90 tancechtivých návštěvníků z Cejle. Po
předtančení skupiny „Hodické kočky“, které navodily správnou plesovou náladu se celý
večer o hudbu starala kapela „Trnová růže“. Nechyběla ani bohatá tombola, za kterou
děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli krásnými cenami.
Za zmínku stojí i oslava MDŽ. Pro všechny ženy si připravily krásný program děti ze
ZŠ a MŠ a děti z hudebního kroužku se dokonce předvedly s pohádkou. Po představení
děti předaly maminkám a babičkám karafiát. Program také oživila taneční skupina
„Blandicia“, která nás na okamžik přenesla díky gotickým kostýmům a dobové hudby do
historie. O hudbu se tentokrát staral p. Zdeněk Požár, který nám zahrál i na harmoniku.
Věřte, že tolik legrace jsme dlouho nezažili.
Hned v dubnu jsme se mohli potkat na velikonočních trzích, na kterých jsme vyhlásili
vítěze soutěže „O nejhezčího velikonočního beránka“. Do soutěže se přihlásily nejen
zdatné pekařky, ale i děti ze ZŠ a MŠ. Po vyhodnocení jsme výrobky ochutnali a naznali
jsme, že byly výtečné. Na trzích jsme se mohli i přiučit, jak vytvořit kraslice a nebo si
koupit malou dekoraci na velikonoční výzdobu.
V květnu jsme shlédli komedii „Neběhej tady nahá“ v podání divadelního souboru
Stonařov. Výkony herců byly opravdu na profesionální úrovni a zpříjemnili nám páteční
večer.
A protože nám do května moc nepřálo sluníčko vytvořili jsme z našeho kulturního
domu Hawai. Nechyběly ani palmy, ani Hawai-bar, ani písečné pláže s Hawaiským
sluncem. Všichni hosté navštívili Hawaiskou noc v originálních kostýmech a navodili tak
krásnou atmosféru a udělali nám i sobě velkou radost.
Co se týká kulturního vyžití nezapomínáme ani na naše děti.
V únoru přišly na karnevalové odpoledne v úžasných kostýmech. Chvílemi jsme si
říkali, že bychom potřebovali místnost nafouknout. Děti závodily, tančily, porota
hodnotila přibližně 40 zúčastněných masek.
Dětský den se letos odehrával na fotbalovém hřišti, kde na děti čekala spousta
pohádkových bytostí se spoustou soutěží. Děti mohly navštívit Ježibabu v perníkové
chaloupce, Malou čarodějnici s havranem Abraxasem, Amálku, Rumcajsovic rodinu,
Křemílka a Vochomůrku, Vodníka Česílka a Čepečka, Čaroděje s kouzelnými králíky,
hajného Robátka s Josefkou, Pata, princeznu Zubejdu, u které se tvořila fronta čekajících
dětí na namalování nového obličeje. I přesto, že začátek odstartoval déšť, děti to vůbec
neodradilo a rozeběhly se k jednotlivým stanovištím, aby plnily úkoly z každé pohádky.
Na hřišti nechyběli ani strážníci Městské policie Jihlava, kteří prověřili znalosti dětí.
Ve tři hodiny dorazili dobrovolní hasiči z Batelova, se kterými si děti mohly zkusit jak
uhasit požár. Po splnění všech úkolů děti dostaly limonádu a párek v rohlíku a při sluníčku

si užívaly fotbalového hřiště. Dětský den si maximálně užily děti i pohádkové bytosti,
které přípravu na tento den pojaly opravdu velkolepě.
Na závěr bych ráda všechny srdečně pozvala i na další kulturní akce, které připravujeme
na druhé pololetí. Začneme již druhým ročníkem „Pouťového veselí“, budeme se těšit na
zájezd do Třeboně, na sraz seniorů, na další kurs pletení z pedigu. Zkusíme v naší obci
uspořádat bleší trh, takže pokud máte nepotřebné věci můžete je nabídnou k prodeji a
nebo zase naopak si můžete něco pěkného koupit. Pokračovat budeme vinobraním
s ochutnávkou vín, hudbou a tancem, v prosinci budou adventní trhy a nebude chybět ani
slavností rozsvícení vánočního stromu. V letošním roce pro Vás máme na tento podvečer
připraveny hned tři překvapení. A nakonec se 31.12. všichni sejdeme na oslavě Silvestra.
Milí spoluobčané, přeji Vám, hodně slunečných dnů, krásnou dovolenou a brzké setkání.
Pavlína Nováková

Hlavní body z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
28.2.2012 - přítomno všech 9 zastupitelů
- ZO Cejle souhlasí s přidělením neinvestičního příspěvku pro Myslivecké sdružení
„SKALKA“ ve výši 15.000,-Kč, pro TJ Cejle ve výši 45.000,-Kč a pro MŠ a ZŠ Cejle
ve výši 440 000,--Kč. Pro: 9
- ZO Cejle souhlasí s návrhem rozpočtu pro rok 2012 a rozpočtového výhledu. Pro: 9
- ZO Cejle schválilo výroční zprávu dle zákona 106/1999 Sb. Pro: 9
- ZO Cejle souhlasí se schválením projektové dokumentace na parkovací stání v obci
Cejle a bere na vědomí informace o dotaci ze SZIF. Pro: 9
- ZO Cejle souhlasí, aby firma STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o. na základě mandátní
smlouvy zajistila výběrové řízení na na dodavatele stavebních prací pro stavbu
„Technická infrastruktura v obci Cejle“. Pro: 6
Různé:
OÚ nebude hradit vyasfaltování vjezdů ke garážím a vjezdů k rodinným domům. Majitele
nemovitostí si mohou podat žádost na OÚ Cejle, který bude žádosti evidovat a např. při
opravě obecních komunikací vyasfaltování dle přijatých žádostí zajistí s tím, že náklady
bude hradit žadatel. OÚ se bude podílet pouze na dopravě.
Mgr. Zdeňka Sochorová podala informace ze schůzky školské rady.
Výtěžek Masopustního průvodu ve výši 3000,- Kč byl věnován na pořádání dětského dne.
27.3.2012 – přítomno 6 zastupitelů, omluveni D. Poláčková, V. Hromádka, L. Slavětínský
- ZO Cejle schválilo rozpočet obce Cejle na rok 2012. Výše příjmů: 4 035 900,- Kč a výše
výdajů: 4 035 900,- Kč. Rozpočet na rok 2012 je vyrovnaný. Rozpočet byl na úřední
desce obce vyvěšen dne 9.3.2012 a sejmut dne 27.3.2012. Občané nemají k rozpočtu
připomínky. Pro: 6
- ZO Cejle schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Cejle na rok 2012. Výše příjmů: 564 100,- Kč a
výše výdajů: 564 100,- Kč. Rozpočet na rok 2012 je vyrovnaný. Pro: 6
- ZO Cejle souhlasí s nákupem prvků na dětské hřiště za celkovou čásku 95.015,- Kč.
Všechny prvky vyhovují normám ČSN EN 1176 a 1177. Ukotvovací a natěračské práce
obec provede sama. Pro: 6

- ZO Cejle souhlasí s tím, aby všichni obyvatelé trvale hlášení na OÚ platili poplatky dle
platné vyhlášky. Pro: 6
Různé:
Byl přednesen návrh na uzavření pojistky na budovu ZŠ a MŠ včetně tepelného čerpadla.
Paní D.M. požádala OÚ, pokud by byly nějaké finanční prostředky, aby bylo dobudováno
hřiště na volejbal.
24.4.2012 - přítomno všech 9 zastupitelů
- ZO Cejle souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na nové soc.
zařízení a výměnu topení v ZŠ a MŠ Cejle s tím, že akce bude realizována v roce 2013.
Žádost bude předložena do 17.5.2012 v kanceláři MAS Třešťsko, o.p.s. Pro: 9
- ZO Cejle souhlasí s podáním žádosti o grant na pořádání pouťového veselí v Cejli
„Podpora kulturního života na venkově“, kterou vyhlásila MAS Třešťsko, o.p.s. Pro:9
- ZO Cejle souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost SŠK Cejle ve výši 4.000,--Kč.
Pro: 7, proti: 2
- ZO Cejle souhlasí s nákupem známek pro psy v hodnotě 9,50 Kč/ks bez DPH. Známky
budou mít laserový popis: jméno obce + číslo. Na OÚ bude vedena evidence psů včetně
data, kdy byl pes naposledy povinně očkován proti vzteklině. Pro: 9
- ZO Cejle schvaluje zprávu o celoročním hospodaření obce za rok 2011, závěrečném účtu
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Zpráva o
výsledku přezkoumání je k nahlédnutí na OÚ Cejle. Pro: 9
22.5.2012 - přítomno všech 9 zastupitelů
- ZO Cejle souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 5/2011 o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností pro žadatele p. D. Batrlu, na konání „Pouťového veselí“ ve
dnech 13.7. – 15.7.2012. Pro: 9
- ZO Cejle souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 4/2011 o místních polatcích pro
žadatele p. Daniela Batrlu, na konání „Pouťového veselí“ ve dnech 13.7. – 15.7.2012.
Pro: 9
- ZO Cejle navrhuje požádat alespoň 4 bankovní ústavy pro vyhotovení nabídek na úvěr
na akci „Obnova infrastruktury obce“. Pro: 9
- ZO Cejle souhlasí se schválením nové studie odkanalizování a čištění OV v obci Cejle.
Pro: 9
- ZO Cejle souhlasí s udělením výjimky na počet žáků v základní škole v rozsahu 8 žáků
na školní rok 2012/2013 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou
krajským normativem, na vzdělávací činnost základní školy. Pro: 9

Plné znění všech zápisů z jednání ZO je k dispozici na Obecním úřadě a na:
www.cejle.cz.

Výzva:
OÚ Cejle vyzývá občany, aby neukládali do nádob na komunální odpad kompostovatelný
materiál, nevypouštěli na veřejná prostranství volně své psy a ostatní domácí zvířectvo a
dodržovali vyhlášku č. 5/2011 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Myslím, že trávu můžeme posíct jakýkoli den a nemusíme si tuto činnost nechávat na
nedělní odpoledne.

Základní škola a mateřská škola
Od vydání minulého zpravodaje uběhlo pár měsíců a tak bychom Vás chtěli informovat
o tom, co se v naší škole a mateřské škole za tu dobu událo. Po změně ve vedení školy
jsme začali upravovat vnitřní prostory školy a vznikly prostory na nové kabinety. Toto vše
by se nám nepodařilo tak rychle nebýt ochoty rodičů a zřizovatele nám pomoci.
V lednu proběhl zápis do prvních tříd, kde jsme zapsali pouze jednu žákyni, ale radost
nám udělal dubnový zápis dětí do MŠ, kde jsme zapsali dětí 12 a proto jsme museli
požádat Krajský úřad v Jihlavě o zvýšení kapacity v MŠ, abychom mohli uspokojit
všechny zájemce. Po návštěvě KHS musíme učinit ještě nějaké úpravy v budově školy i
školní kuchyni, ale vše snad stihneme do začátku nového školního roku.
Dále jsme ve spolupráci se zřizovatelem začali pracovat na úpravě okolí školy, kde
plánujeme výsadbu keřů, květin a osejeme i travinou. Budeme se snažit vybudovat ohniště
a obnovíme dětské hřiště, které slouží MŠ.
I v letošním školním roce jsme se
zúčastnili projektu „Ukliďme si svět“ a
umístnili jsme se na 2.místě v České
republice. Za odměnu děti 26.6.2012
navštívily tvrz Hummer u Prahy, kde je
pro byl připraven zábavný program
s občerstvením.
Další
projekt,
s kterým
nám
pomáhají i občané obce, je „Soutěž
s panem Popelou“, který se týká sběru
papíru. Od ledna proběhl 2x a za
získané peníze jsme zakoupili nové
hračky do MŠ a také sportovní potřeby
pro žáky ZŠ.
Uskutečnili jsme několik akcí,
například rej čarodějů a čarodějnic,
Den dětí jsme oslavily sportovnímí
soutěžemi a děti byly odměněny
sladkostmi a diplomy. Na školním
výletě jsme byli ve Vyškově, kde jsme
navštívili dinopark a v případě hezkého
počasí vyjedeme na kolech. Na zimu
máme připravené sjezdové lyže a už
teď se těšíme na návštěvu sjezdovky na
Čeřínku.
V novém školním roce plánujeme nabídnout dětem nové kroužky, které mohou být
vedeny nejen pedagogy, ale také zájemci ze stran rodičů. Každého zájemce rádi uvítáme.
Na závěr bych chtěla poděkovat rodičům, zřizovateli a ostatním, kteří ZŠ a MŠ
v letošním roce pomohli a těším se na další spolupráci v novém školním roce 2012/2013.
Všem přeji pěkné léto a příjemnou dovolenou.
Mgr. Blanka Urbanová

Ve školní kuchyni je možný odběr obědů
Oběd si mohou přihlásit i cizí strávníci za cenu 58,-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.

Termíny svozu netříděného komunálního odpadu – 2012
Měsíc
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

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

Plánované sportovní a společenské akce 2. pololetí 2012
Červen
30.6.2012 Cejle cup – mistrovský turnaj v ping-pongu
Prezentace: 11.00 ÷ 12.00 h. start: 12.15 h
V místě areálu TJ Cejle - startovné 20Kč
Průběh turnaje bude rozložen dle počtu účastníků,
hrát se bude min. na dvou stolech.
Červenec
7.7.2012 III. Ročník Hromádkova Horáckého kvadriatlonu PLUS
konaného od 13:00 hod. u horního rybníku v obci Cejle.
Disciplíny: Kolo, Kotouč, Divoká prkna, Plavání, Běh
Startovné: 200 Kč za tým = 5 soutěžících (na ceny a pivo k závodu)
Jedná se o soutěž ve stylu štafety po vytyčených trasách, kde hlavním cílem je
zábava.
Sraz účastníků-prezentace je 10:00 ÷ 12:30 v areálu u horního rybníku v Cejli.
Po celou dobu klání samozřejmě občerstvení a další dobrůtky z grilu zajištěny
podrobnosti na: http://www.cejlebrity.estranky.cz/clanky/kvadriatlon.html
13.÷15.7.2012 Cejlecká pouť, 15.7. 14:00 ÷ 18:00
hraje Dechová Hudba Březovjané
.
.

- Divadlo – Noc na Karlštejně
Další akce a jejich termíny budou upřesněny.

Zájmová činnost v obci
Knihovna
Díky spolupráci s Městskou knihovnou v Jihlavě, která nám připravuje soubory knih z
výměnného fondu, se k našim čtenářům dostanou knihy nejrůznějších žánrů. Tato
spolupráce trvá již od roku 2004 a jistě i díky ní se počet čtenářů v naší knihovně rozrostl
na 75 čtenárů v roce 2012. Knihovna se neotvírá jen dospělým čtenářům, ale jsme tu i pro
děti. Během školního roku připravujeme program pro děti ze Základní a Mateřské školy v
Cejli, který se skládá ze základních znalostí českého jazyka a literatury, vše formou
zábavných testů a soutěží.
Výbornou spolupráci máme s kronikářkou naší obce paní Annou Krausovou.
Seznamuje děti s historickými údaji o založení obce a s fakty o jejím rozvoji. Každé
setkávání je tématicky zaměřeno. S úspěchem se setkalo i povídání o českých
spisovatelích, píšících pro děti a ilustrátorech dětských knih. Na naší poslední besedu jsme
si pozvali paní Zdeňku Sobotkovou, která děti seznámila s Prahou, její historií a pověstmi,
které se k ní vážou. Tato beseda se setkala s mimořádným zájmem. Děti si přinesly
fotografie, mince a následná soutěž prověřila jejich znalosti. Všem, kteří se podílejí na
přípravě těchto programů, patří mé poděkování. Pokud si člověk najde cestu ke knize a
zavítá do knihovny již v dětském věku, zůstane mu láska ke knize po celý život.
Miloslava Nováková
Ukázka otázek z našeho testu:
1) Která bájná postava předpověděla podle pověsti rozkvět Prahy?
2) Jak se jmenuje nejvyšší rozhledna v Praze a kolik měří?
a) 59 m b) 63,5 m c) 60,5 m
3) Kterého světce představuje socha na třetím nádvoří Pražského hradu?
a) sv. Václav b) sv. Jiří c) sv. Martin
4) O praze se vypráví mnoho pověstí. Do následujících vět doplň vynechaná slova:
Z Vyšehradu skočil …........ na …...... . Pražský orloj sestrojil mistr ….......... . Divokého
kance chytil a naVyšehrad přinesl …......... . Do malty na stavbu Karlova mostu se
přidávala …............... . Až bude v Čechách nejhůř, …...... …........ vyjede v čele …..........
…............ své zemi na pomoc.
(nápověda: Blaničtí rytíři, vejce, Hanuš, Šemík, Bivoj, sv. Václav, Horymír)
Zajímavé odkazy:
www.rozhlas.cz
www.celeceskoctedetem.cz
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/ (stahování povinné četby v mp3)

ZUMBA
Cvičení probíhá každou neděli od 19.00 hod. v kulturním zařízení

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.
Aktuální informace jsou uvedeny na webových stránkách obce www.cejle.cz – rubrika
„Maminky s dětmi“.

Hudebně pohybový kroužek
Obecní úřad Cejle ve spolupráci se ZŠ a MŠ Cejle pro Vás připravil hudebně pohybový
kroužek pro děti od 4 let. Kroužek se koná vždy v pátek v 16.30 hod. v mateřské škole a
vede ho Lenka Nováková. Rádi mezi sebe přivítáme nové kamarády. Těšíme se zase po
prázdninách na shledanou.

Drakonoši
Druhé pololetí školního roku 2011/12 se neslo ve znamení výletů. Cestovní šňůra
vypukla již v lednu, když se Drakonoši vydali do Muzea Vysočiny v Jihlavě obdivovat
nádherné ilustrace Zdeňka Buriana. Dinosauři na obrázcích vypadali jako živí a nikomu se
nechtělo věřit, že se jedná skutečně o malby a ne o fotografie. Dubnové předvelikonoční
počasí - sněžilo a mrzlo - nás opět vylákalo ven. Jeli jsme vlakem až do Havlíčkova
Brodu, abychom procvičili své mozkové závity na putovní výstavě Libereckého IQ parku
Hry a klamy. Největší úspěch u dětí měla blikající tabule na procvičení postřehu a
zázračná „obtiskovací“ deska. (pro zvídavé více info o putovní výstavě a nejen o ní na:
http://www.iqpark.cz/cs/ ).
Letos došlo dokonce i na poměřování sil, vědomostí a rychlých nohou a to rovnou na
krajské úrovni. Nejednalo se tedy o nějaké přetahování, ale rovnou o krajskou tábornickou
stezku. Poznávání rostlin, živočichů, střelba ze vzduchovky a jiné disciplíny prověřily
připravenost účastníků jednotlivých věkových kategorií. Drakonoši se ani v nejmenším
neztratili. Jakub Hromádka se svým parťákem Honzou Haalou z Jihlavy obsadili ve své
kategorii krásné 2. místo. Pozadu nezůstala ani děvčata Kačka Smrčková a Ivonka
Vyskočilová. Pustily se do boje a umístily se na 4. pozici (na 3. místo, na tzv. bednu, jim
chyběl jeden jediný bod) Ve vyšších kategoriích se neztratily ani Drakonší vedoucí; v
juniorech jednoznačně zvítězila hlídka ve složení Lenka LeK Karbanová a Tomáš
Pavlíček (Jihlava, oddíl Sovy), v seniorech Lenka Li Nováková s Martinou Chalupskou
vystoupaly na 2. příčku. Ostatní kamarádi z naší skupiny T. O. Mešnice se také umístili na
velmi dobrých pozicích.
Po náročné stezce následoval už jenom odpočinkový program: víkendové výpravy pro
všechny skupinové přátele např. Čarodejnice nebo Minotaurův labyrint a hlavně
drakonoší oddílová výprava. Ta neměla chybu a líbila se snad i rodičům, kteří v neděli
hledali s dětmi poklad. (pozn.redakce: „rodičům se opravdu moc líbila“)
Teď už se všichni připravují na tábor. Ten je za dveřmi, a proto nám nezbývá než si přát
slunečné počasí na koupání, jednu pořádnou táborovou bouřku a noci plné hvězd.
více také na: www.Mesnice.cz
oddílová vedoucí Lenka Li Nováková

Střípky z kroniky obce – I.díl / 2.část
Ke 100. výročí narození B. Smetany byl uspořádán koncert v hostinci p.
Hromádky. Na pořadu byly hrány různé skladby a vystoupily i pěvecké sbory. (13.
dubna 1924).
Další slavnosti byly k výročí Mistra Jana Husa, k nar. presidenta republiky a
k výročí vzniku naší republiky – 28.října.
V roce 1925 byl změněn název železniční stanice Kostelec-Cejle na CejleKostelec.
Krutá zima v r. 1929 napáchala škody na stromech, zvěři, ptactvu, na žel.
dopravě, zamrzl i vodovod a děti nechodily do školy (uhelné prázdniny).
V r. 1931 bylo založeno Rodičovské sdružení na pomoc chudým dětem, které
byly při Vánoční besídce obdarovány šatstvem (dostaly rukavice, svetry, čepice,
šály, ponožky).
Divadelní ochotníci sehráli pro lidi 5 divadelních představení
Velká hospodářská krize zachvátila všechna povolání. Smutný byl osud půl
milionu nezaměstnaných, kterým se i přes státní podporu ( 1 miliarda Kč) dařilo
špatně.
V roce 1932 bylo 600 000 nezaměstnaných. Byly volby do obecního
zastupitelstva.Za starostu byl vybrán pan Jar. Jaroš. Byly besídky k nar.
T.G.Masaryka, sehrány 3 divadelní hry, oslava 28. října, na Rodičovském
sdružení přednáška o výchově dětí, v zimě plesy a zábavy o pouti a
posvícení.Nejhorším krizovým rokem byl rok 1933, kdy bylo 800 000
nezaměstnaných, bylo jim vyplaceno 840 mil. Kč na podpoře.
Správce statku pan Otakar Dvořák pronajal statek panu Vokřínkovi z Kyjova na
12 let. Byl vyčleněn pozemek na školní hřiště, které využijí i hasiči pro svá
cvičení.
Byla hrána 3 divadla a na besídkách byla nadílka pro chudé. Do místní školy
chodilo 95 dětí.
Lidé si půjčovali knížky z Lidové knihovny.
Nezaměstnanost přetrvávala. Zvýšily se výkupní ceny obilí, což uvítali
zemědělci.
Na podzim r. 1933 přišlo podruhé jaro. Kvetly jarní květiny a stromy. V Jihlavě
se prodávaly jahody. Opět byla hrána divadla, pořádány slavnosti a besídky.
Krize provázená nezaměstnaností trvala i v roce 1935. Z lesů se těžilo dříví,
kameníci vyráběli dlažební kostky.
Pan prezident T.G.Masaryk odstoupil ze zdravotních důvodů ze svého úřadu a
ke konci roku byl zvolen novým prezidentem Dr. Edvard Beneš (byl doporučen i
T.G.Masarykem).
Byly konány besídky, oslavy k narození T.G.Masaryka a 28. 10. k výročí vzniku
republiky, byly sehrány 3 divadelní hry, lidé navštěvovali knihovnu a Obecní
Kampeličku. Ve škole bylo 78 dětí.

Hořelo u Ryšavů vedle školy, u Jilichů a Zemanů. Postižení si postavili nové
domky a prováděly se různé stavební úpravy v obci.
V roce 1936 bylo ve škole 74 žáků. Děti byly očkovány proti neštovicím a
záškrtu. Očkování se platilo.
Hasičský sbor oslavil 50 let svého trvání. Pálila se vatra, bylo předvedeno
cvičení, uspořádali výlet a v zimě ples. Byly sehrány 3 divadelní kusy, byly
půjčovány knihy z Knihovny v naší obci. Ve školní docházce nastala změna: do
zdejší školy budou děti chodit 5 let, potom 3-4 roky do Újezdní měšťanské školy
v Dolní Cerkvi.
Naše obec byla elektrifikována v r. 1937. Krize pominula, nezaměstnanost
poklesla, nastal stavební ruch.
Dne 14.9. zemřel ve věku 87 let T.G.Masaryk. Celý národ truchlil. Ve škole bylo
64 dětí. Pokračovalo se v očkování. Byly různé školní oslavy a besídky: Den
matek, prezidentovy narozeniny, svátek 28. října atp. Hasiči pořádali cvičení,
výlet a ples. Byla sehrána 4 divadla. Jednota pošumavská pořádala vzdělávací
přednášky.
Dne 6. června vypukl požár u pana hostinského Vejvody, byl však včas uhašen.
Místní Kampelička věnovala 9-ti šestiletým dětem vkladní knížku s počátečním
vkladem 5,--Kčs. Byla jim připomenuta slova TGM: „Spořit se dá i z mála. Jen
začni a vytrvej!“
Slavilo se 50. výročí otevření trati Jihlava-Tábor. Projel tudy historický vlak
s celou původní obsluhou v uniformách.
Pro divadelní ochotníky bylo vybudováno v hostinci p. Hromádky jeviště
s osvětlením, kulisami a oponou. Hrála se 3 představení. Byly různé oslavy,
besídky, plesy, slavnosti.
Podle mnichovské dohody (1938) musela ČR vyklidit pohraniční území a tím
přišla o přirozenou ochranu našeho území tvořenou horami s vybudovanými
pevnostmi a vše podstoupit Němcům. Část pohraničí obsadili Poláci, Slovensko
chtělo autonomii a totéž Podkarpatská Rus a Maďaři. Dne 5. října se vzdal
prezidentského úřadu Dr. Edvard Beneš.
Přestaly platit veškeré pakty a smlouvy. Ze zabraných území přišlo hodně
uprchlíků do vnitrozemí.Dne 30.11. nastoupil do prezidentského úřadu Emil
Hácha.
V roce 1939 byla vzpomínková oslava nar. T.G.Masaryka. Ve škole bylo 51
žáků, 11 šestiletých dostalo vkladní knížku. Byly zavedeny nové znaky a prapory.
Hasičský sbor uspořádal ples a Merendu. Ochotníci sehráli 5 divadelních kusů.
Dne 15. března 1939 bylo obsazení zbytku republiky Němci. Stali jsme se
protektorátem. Němci od nás odkoupili veškeré zásoby za směšně nízkou cenu.
Byla zabrána veškerá výzbroj a výstroj pro naši obranu. Armáda byla rozpuštěna,
důstojníci zbaveni funkce. Byly zavedeny potravinové lístky na jídlo a poukázky
na textil a boty. Byly pleněny židovské obchody a v Jihlavě vypálena synagoga.
Podklady dodala kronikářka Anna Krausová

Autobusová doprava od 1.4.2012 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
+
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
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Poznámka
X
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X
X, 10
3
1, 2, 4, 5, 20
X
X
X
X
+
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
1: jede v pondělí; 2: úterý; 3: středa; 4: čtvrtek; 5: pátek
+: jede v neděli a státem uznané svátky
10 - nejede od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12
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 9.7.12 do 10.8.12
19 - jede od 9.7.12 do 10.8.12
20 – nejede: od 5.7.12 do 6.7.12, 28.9.12
35 - jede 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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