ZPRAVODAJ

OBEC CEJLE
7 / 2014

Informační Zpravodaj
Touto cestou Vám poskytujeme užitečné a zajímavé informace o dění v naší obci.
Zpravodaj vychází zpravidla dvakrát do roka (po Novém roce a před prázdninami).
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)
Vaše redakce

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

Užitečné kontakty:
cejle@quick.cz

www.cejle.cz

Obecní úřad:
Pavlína Nováková (starostka)
Tomáš Vyskočil (místostarosta)
Jana Kovářová (účetní, referentka)
Miloslava Nováková (knihovnice)

737 952 830
602 521 828
603 218 585

Škola / školka
Mgr. Blanka Urbanová (ředitelka)
Eva Karagiozi (kuchyně)

567 316 140 + 603 219 970 / 603 219 962
607 125 788
zs.cejle@seznam.cz
567 316 140
jidelna.cejle@seznam.cz

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

miluskanovacka@seznam.cz

pošta Batelov
567 314 290 Po÷Pá 8:00 – 11:00; 13:00 – 17:00
pošta Kostelec
567 316 215 Po÷Pá 8:00 – 11:00; 13:30 – 15:15; + St 16:00 – 17:00
ICOM transport a.s. Jihlava
567 300 568
prodejna Dana

567 316 106

Sjezdovka Čeřínek

720 395 658

Po÷Pá 8:00 – 11:30 14:30 – 17:00
So
8:00 – 11:00 14:00 – 15:00
autonot@ji.cz; www.cerinek.cz

Turistická chata Čeřínek

728 078 945

www.chata-cerinek.cz

Havárie:

1239
800 22 55 77
724 223 942

plyn
elektřina
voda (Pavel Klimeš)

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

150
155
158
112 – zejména pro cizince nemluvící česky
974 266 741
567 224 333

Obecní úřad
Adresa:
Obec Cejle
Cejle 100
588 51 Batelov
IČ: 00488615
Kontaktní osoby:
starostka:
Pavlína Nováková

Úřední hodiny:
Pondělí: 7.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Úterý: 7.00 - 12.00
Středa: 7.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Čtvrtek: 7.00 - 12.00
Pátek: 7.00 - 12.00

tel: 603 218 599
737 952 830

cejle@quick.cz

místostarosta:
Tomáš Vyskočil
tel: 602 521 828
účetní, referentka:
Bc.Jana Kovářová tel: 603 218 585

www.cejle.cz

Bankovní spojení:
4200320904/6800 – pro platby za vodné a stočné, za dřevo a nájmy
4050001341/6800 – ostatní platby (TKO, pes, …)
Platby lze provést i v hotovosti na OÚ.
Obec Cejle je od ledna 2012 plátcem DPH.
Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Cejle – 1. pololetí 2014:
Datum
27.1.
24.2.
31.3.

Čas
17:00
17:00
17:00

Datum
28.4.
26.5.
30.6.

Čas
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.
Zápisy z jednání ZO jsou k dispozici na Obecním úřadě nebo na:
www.cejle.cz.

Vážení čtenáři cejleckého zpravodaje,
společně vstupujeme do nového roku 2014. Opět uplynul jeden rok a přichází čas
zastavit se, zamyslet a pokusit pochopit sebe i dobu, ve které žijeme. Každý z nás hledá
dokonalý způsob života a každý z nás má vytyčené jiné hodnoty. Někomu pro naplnění
spokojeného života stačí posílat anonymní sms zprávy, anonymní udání nebo e-mailové
zprávy pod jménem lékařky, která neexistuje. Někomu jinému stačí odcizit svíčky
z adventního věnce, který zdobí prostory základní školy a někdo má radost když odcizí
světelný řetěz z vánočního stromu, nebo Ježíškovi kožešinu z jesliček. V naší obci, ale
stále žije více těch, kteří mají vytyčené hodnoty na úplně jiné úrovni, a já jsem za ně moc
ráda. Daleko lépe se potom řeší každodenní nelehké úkoly a problémy.
Chtěla bych moc poděkovat Vám milí občané, kteří se podílíte na přípravě a realizaci
veškerých akcí, které v průběhu roku proběhly, pomáháte naši obec zvelebit, vedete
zájmové kroužky pro děti, přispíváte sponzorskými dary (např. škole, na pořízení
vánočního osvětlení, na kulturní vyžití, atd.), a jste ochotni udělat něco ve prospěch naší
obce. Děkuji rovněž všem za podporu a všem, kteří svou reprezentací šíří dobré jméno
naší obce v různých oblastech činnosti.
Poděkování si také zaslouží manželé Krausovi, kteří vedou kroniku a pamětní knihu
obce, paní Miloslava Nováková, která svědomitě zajišťuje chod naší místní knihovny,
zaměstnankyně základní a mateřské školy, zaměstnanci obce, členky kulturní komise,
členové sportovních a společenských organizací, členové MS Skalka a Sboru
dobrovolných hasičů.
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřála v nadcházejícím roce pevné zdraví, mnoho štěstí,
lásky, tolerance, umění odpouštět, vzájemnou úctu a hodně životního optimismu.
Užívejte si radostí života a ať se Vám splní alespoň některá z Vašich tajných přání.
Pavlína Nováková, starostka

Matrika – rok 2013
V roce 2013 jsme v naší obci přivítali 6 narozených dětí 3 chlapce a 3 dívky:
Natálie Štěpánková
Jan Orgoň
Kristýna Blechová
Vojtěch Štrouf
Eliška Pitrunová
Nikolas Berka
Navždy nás opustilo 5 občanů.
Do obce se přistěhovalo 15 lidí a odstěhovalo 7 lidí.
Počet trvale žijících obyvatel k 31.12.2013 byl 485 osob.
Nejčastější ženské jméno je Marie – 20x a mužské jméno Jan – 21x
Nejstarší občance naší obce je 92 let.
Jana Kovářová

Informace z OÚ:
Dovolte mi, abych se nyní krátce ohlédla za uplynulým rokem. V lednu proběhla
kolaudace nových komunikací a veřejného osvětlení. Zároveň byla přijata dotace na tuto
akci ve výši 2 546 901 Kč. Bylo zřízeno sběrné místo elektroodpadu. V jarních měsících
byly osazeny nové bezdrátové rozhlasové přijímače. V červnu jsme slavnostně přebrali
v Poslanecké sněmovně znak a vlajku naší obce. Symbolům a nově opravené kapličce
požehnal pan farář R. Strossa. Pouť v naší obci budeme slavit na sv. Markétu. Během
letních prázdnin byla v budově základní školy provedena rekonstrukce sociálního zařízení
pro školáky, která byla z části financována z přijaté dotace ve výši 109 000 Kč, dále
proběhla generální oprava hromosvodů, nátěr topných těles ve školní kuchyni, byla
vybudována venkovní učebna a masážní chodník pro děti. Za pomoci maminek byla
založena bylinná zahrádka. Byly narovnány majetkoprávní vztahy u pozemků školní
zahrady.
V podzimních měsících bylo prodlouženo veřejné osvětlení u bývalého areálu
zemědělského družstva.
Byly vybudovány nové vodovodní přípojky pro 4 rodinné domy s přepojením na nový
vodovodní řad, provedena prohlídka mostu a propustku směrem na Kostelecký dvůr
ve smyslu ČSN 73 6221. Vzhledem k tomu, že se v minulosti neprováděly ani prohlídky
mostu ani opravy, bylo nutné a neodkladné provést odstranění zjištěných závad.
V listopadu jsme prodali za 700 000 Kč traktor Lamborghini R3.EVO 85 HD, který byl
zakoupen v roce 2010 za cenu 1 126 800 Kč. Na nákup si obec vzala úvěr ve výši 560 000
Kč. Ve výbavě traktoru sice byla klimatizace, sedadlo spolujezdce, rádio a pneumatická
sedačka, ale pro naše využití není taková výbava až tak důležitá. Vlastnictví tohoto
traktoru jsme viděli do budoucnosti jako absolutně nevýhodné. Pravidelné servisy a
opravy musela provádět pouze servisní firma a takto zbytečně vysoce nákladový traktor
není pro naši obec únosný. V tomto měsíci jsme také pořídili nový traktor ZETOR, typ
7041.14 Major 80 za cenu 642 510 Kč. Údržby a opravy tohoto traktoru nemusí být
prováděny servisní firmou a náhradní díly se pohybují v daleko nižší cenové relaci než na
původní traktor.
Na rok 2014 máme v plánu zrealizovat plynovou přípojku včetně osazení nových
tepelných těles a plynového kotle do budovy kulturního zařízení. V budově obecního
úřadu bude provedeno zateplení stropů a výměna garážových vrat. Oprava třech místních
komunikací proběhne v Cejli a jedné komunikace na Hutích. V roce 2013 se nám
nepodařilo z administrativních důvodů zahájit výstavbu parkovišť a nástupišť. Tato akce
je již kompletně připravena a v prvním pololetí letošního roku bude dokončena. S pomocí
členů SDH bude opraven plot ve spodní části školní zahrady.

Sraz rodáků
Na základě informací z naší kroniky se 1.sjezd rodáků pořádal spolu s oslavou 700.
výročí založení obce a to 16.července 1988. Tehdejší přípravy oslav byly prováděny
s velkou pečlivostí a zúčastnili se jich zástupci všech složek Národní fronty i členové
občanského výboru. Organizaci zajišťoval tzv. přípravný výbor, který se v době od
začátku března sešel celkem na 8 poradách a mezi složky NF rozdělil úkoly nezbytné pro
zajištění řádného průběhu oslav, kterých se zúčastnilo 170 rodáků naší obce.
Rozhodli jsme se, že v letošním roce v září uspořádáme 2.sjezd rodáků a odstartujeme
tak novou tradici, která se bude opakovat každých 5 let. Vzhledem k tomu, že uplynulo 26
let od posledního srazu, nebude jednoduché sestavit nový seznam tak, abychom na někoho
nezapomněli. Během měsíce února a března budeme oslovovat místní rodáky a žádat je o
pomoc se sestavením seznamu. Uvítáme jakoukoli pomoc při přípravách i nápady na
zpestření připravovaného programu pro rodáky. Dopředu všem děkujeme za pomoc a
vstřícnost.

Vážení spoluobčané,
v závěru loňského roku zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu. Místní poplatek byl stanoven ve výši
650,-Kč na osobu a rok nebo na stavbu určenou k individuální rekreaci, bytů a rodinných
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a rok.
Skutečné náklady na sběr a svoz odpadu za rok 2012 činily:
za svoz komunálního odpadu
346 887 Kč
za svoz tříděného odpadu
149 749 Kč
za pronájem nádoby
7 205 Kč
za sběrný dvůr Dušejov
64 104 Kč
Celkové náklady
567 945 Kč
Skutečné příjmy za vytříděný odpad za rok 2012 činily: 51 482 Kč
Rozúčtování:
Náklady na svoz komunálního odpadu ve výši 346 887 Kč děleno 617(481 počet osob s
pobytem na území obce + 136 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a
rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba = 617). Z této
částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 562 Kč.
Skutečné náklady za rok 2012 za ostatní služby spojené s likvidací odpadů činily
221 058 Kč. Po odečtení příjmů za vytříděný odpad 51 945 Kč se dostaneme na částku
169 113 Kč děleno 617 = 274 Kč. Tzn., že cena dle skutečných nákladů by dosahovala
výše 836 Kč za osobu a rok.

Naše obec se každoročně zapojuje do soutěže „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“ v Kraji
Vysočina.
rok
2011
2012
2013

Umístění obce Cejle
16
149
44

Celkový počet soutěžících obcí
515
513
514

Upozorňujeme občany, že kontejnery na tříděný odpad - sklo, plasty a papír se musí
používat výhradně jen na to, na co jsou určeny. Bohužel se dost často stává, že se v těchto
kontejnerech nachází i komunální odpad. Pokud dáváte do kontejneru např. vytříděný
papír nebo sklo, odkládejte ho do nádoby bez igelitových tašek. Do kontejneru na sklo
nepatří porcelánová umyvadla, žárovky a autoskla, kterých je v naší obci u kontejnerů
požehnaně a dost často se objevují autoskla z nákladních automobilů.

ZŠ a MŠ Cejle každoročně organizuje sběr papíru.
rok
2012
2013

množství sebraného papíru
4 280 kg
2 620 kg

odměny v Kč
5 564,5 342,-

Velice děkujeme občanům, kteří papír třídí a odnáší na sběrné místo do základní školy.
V tabulce můžete vidět, jakou částkou jste dětem přispěli.
Sběr papíru je opět zahájen .
Množství separovaného odpadu a obdržené odměny.
Rok
2010
2011
2012

množství vytříděného odpadu
25 563 kg
17 422 kg
23 684 kg

odměny za vytříděný odpad v Kč
90 389.55 981.51 482.-

Dle uvedených údajů můžete vidět, jaké množství odpadu jsme vytřídili a jaká byla
výše odměny. Po přepočtu zjistíme, že v roce 2010 jsme za tunu vytříděného odpadu
získali na odměnách o 1362 Kč za tunu více než v roce 2012. Firma, která nám zajišťuje
odvoz komunálního i tříděného odpadu nám není schopna podat přesné informace o
skutečném množství odpadu, protože nemá vozidlo vybavené měřícím zařízením.
Množství odvezeného odpadu je tedy určeno průměrem. Tento způsob se nám jeví jako
neprůkazný a proto budeme oslovovat i jiné firmy, které by byly schopny zajistit svoz
odpadů s vozy, které mají měřící vybavení a my bychom platili podle skutečného
množství vyvezeného odpadu a zpětně bychom dostávali odměny za skutečné množství
vyseparovaného odpadu.

Od května 2013 máte možnost v naší obci ekologicky třídit elekroodpad v nově
zřízeném sběrném místě. Za zřízení místa jsme obdrželi 2 000 Kč. V loňském roce jsme
odevzdali 1,534 t vysloužilých spotřebičů, za které jsme obdrželi 1 670 Kč. Dále nám byla
vyplacena odměna za rok 2013 ve výši 532 Kč za výtěžnost.
Když žádáme občany, aby třídili odpad, není to jen otřepaná fráze. Každý by si měl
uvědomit, že tříděním odpadů přispíváme velkou měrou k ochraně životního prostředí.
Přesto, že ještě spousta našich občanů toto považuje za nedůležité i naše obec se podílí na
zlepšení životního prostředí a snížení produkce skleníkových plynů. Úspora, kterou jsme
dosáhli v roce 2012, představuje: u emisí CO2 ekv. - 23,950 tun a u energie - 569 818 MJ.
Pokud je někomu z Vás lhostejné životní prostředí, je Vám také lhostejná Vaše finanční
úspora, kterou byste tříděním mohli dosáhnout? Nebylo by příjemné místo 650 Kč platit
třeba jenom polovinu? A jestli někdo neví, jak se odpady třídí a do jakého kontejneru je
má uložit zeptejte se našich dětí, které např. i s divadlem „Pohádková říše FÁBULA“
získaly podrobné informace o třídění odpadu a znají velice dobře, jak odpad třídit.
Žijí u nás, ale i občané, kteří si dají tu práci a zodpovědně odpad třídí, čímž velkou
měrou pomáhají chránit naše životní prostředí a my jim za to děkujeme.

Voda
Cena vodného a stočného zůstává ve stejné výši i pro I. pololetí 2014:
vodné 24,- Kč bez DPH
stočné 6,- Kč bez DPH
celkem 30,- Kč bez DPH

27,60 s DPH
6,90 s DPH
34,50 s DPH

Číslo účtu, na který můžete posílat platby vodného a stočného je 4200320904/6800, s
variabilním symbolem číslo popisné nemovitosti.
V případě platební neschopnosti můžete po dohodě na OÚ Cejle uzavřít splátkový
kalendář.
Pokud odběratel nezaplatí fakturu ani po 2. upomínce, bude mu přerušena dodávka
vody do objektu. Dodávka vody bude obnovena po uhrazení celé faktury + 1.000,- Kč za
obnovení.

Termíny svozu netříděného komunálního odpadu – 2014
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

datum svozu
3. 17. 31.
14. 28.
14. 28.
11. 25.
9. 23.
6. 20.

Měsíc
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

(každý lichý týden v pátek)

datum svozu
4. 18.
1. 15. 29.
12. 26.
10. 24.
7. 21.
5. 19.

Ochrana dřevin a povolování jejich kácení
Od 15. července 2013 platí nová vyhláška MŽP o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení. Zásadním způsobem mění přístup ke kácení dřevin v soukromých zahradách.
Majitel zahrady od uvedeného data nemusí žádat o povolení ke kácení stromů, které
rostou na jeho zahradě a může si dřeviny, pokud nejsou součástí významného krajinného
prvku nebo stromořadí nebo nejsou vyhlášeny za památné, obvykle v době vegetačního
klidu pokácet. Zahrada je ve vyhlášce definována jako veřejnosti nepřístupný stavebně
oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastaveném území obce. Živý plot za
stavební oplocení považován není.
Podrobné informace naleznete na stránce http:/www.mzp.cz/cz/kaceni_vyhlaska.
Vyhláška je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Také v letošním roce v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka, při které bylo
vykoledováno celkem 7 601,-Kč. Tato částka byla poukázána na konto Charita Česká
republika a dle potřebnosti bude rozdělena podle příslušných kritérií.
Děkujeme všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné
díky patří i samotným koledníkům a vedoucím skupinek, kteří věnovali svůj čas ve
prospěch pomoci druhým.
Díky patří dětem ze základní školy:
Cejle - Anně Hlávkové, Matějovi Křišťálovi, Jakubovi Hromádkovi,
Evžena Rošického Jihlava - Vendule Sochorové, Danielu Sochorovi, Jakubovi Sochorovi,
Kollárova, Jihlava- Viktorii Šteflové, Michaele Novákové
a také vedoucím skupinek paní Jitce Vašíčkové, Petře Vlasaté a Zdeňkovi Zíkovi.

Škola a školka - ohlédnutí za 1. pololetím
Ani jsme se nenadáli a je za námi polovina školního roku.
Stihli jsme se nejen učit, ale hned v září nás čekal výukový program v ZOO Jihlava a
také divadelní představení na téma ekologie.
V říjnu jsme si užili opékání buřtíků, navštívilo nás divadlo Fabula z Pohádkové říše.
Děti ze školy jely na exkurzi výlovu rybníka Dvořiště v jižních Čechách, kde je odborníci
seznámili s podmínkami chovu ryb, ukázali všechny druhy ryb a přiblížili jim průběh
výlovu. Poté žáci navštívili sádky, kde viděli i nakládání ryb a transport do různých států
Evropy ( Itálie, Rakousko).
V listopadu nás navštívil pošťák Ondra, který nám krásně četl v rámci projektu „ Celé
Česko čte dětem“. Na závěr jsme si s ním zazpívali a došlo i na zvídavé otázky dětí.
Naše škola a školka také uspořádala vystoupení pro seniory.
Prosinec byl ve znamení těšení na vánoce. Začal návštěvou Mikuláše, čertů a anděla
s nadílkou. Shlédli jsme také divadelní představení na vánoční téma a kalendářní rok
zakončila besídka s dárečky.
Teď už děti čeká vysvědčení. Nezbývá, než popřát co nejlepší známky a hodně úspěchů
ve 2. pololetí.
Mgr. Blanka Urbanová
ředitelka školy

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 je možné u vedoucí školní jídelny Evy Karagiozi tel. 567 316 140.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Cejli byl založen 4. března 1900. Při založení bylo
v evidenci 25 členů. Velitelem byl Karel Havelka (učitel v Cejli) a náměstek velitelův byl
František Mareš (rolník). Náčelníkem oddělení byl František Reitermann (kameník),
vrchním hudcem byl Oldřich Mareš (kameník). Oddělení lezců, stříkačníků a ochránců
mělo četaře. Četařem u lezcův byl Tomáš Syrovátka (rolník), u stříkačníků byl František
Veselý (rolník) a u ochránců byl Jan Urban (rolník). Dne 9. května 1901 si sbor na
zakoupení stříkačky a výzbroje vypůjčil z „Občanské záložny“ v Dolní Cerekvi 2000
korun na osobní úvěr směneční. Dle inventáře majetku z roku 1902 tehdejší sbor vlastnil
stříkačku a její výpravu, výzbroj, nářadí lezecké, nářadí ochranné a stejnokroje.
Dne 29.6.1029 byla zakoupena u firmy „Josef Vystrčil a syn“ z Telče stříkačka
motorová dvoukolová HP 26 kompletní s příslušenstvím . Protihodnotou byla této firmě
předána stará čtyřkolová stříkačka . Dále byla zakoupena jedna přilba pro velitele a 3
přilby pro mužstvo, 80 m hadic Superior 25 atm. č. 8, čtyři páry šroubení a 1 m hadic.
V roce 1988 byl sboru přidělen nákladní automobil zn. AVIA po generální opravě a
členové se věnovali jeho přestavbě na požární vozidlo.

V roce 1992 vykonával funkci velitele pan Zdeněk Jaroš. V roce 1998 začal tuto funkci
vykonávat pan Jaroslav Mareš a funkci zastupoval do roku 2007, kdy podal rezignaci.
V roce 2007 podala místostarostka obce žádost o zrušení SDH z důvodu nezájmu
občanů o práci a zastaralého vybavení techniky a prostředků. Další zajištění chodu sboru
nebylo v silách obecního úřadu.
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina se zrušením sboru v naší obci nesouhlasil a
doporučil obci alespoň zřízení požární hlídky s velitelem a nejméně 3 členy.
Na základě rozhodnutí ZO Cejle ze dne 22.5.2007 byla ustanovena požární hlídka ve
složení: velitel - Tomáš Holzbauer a členové - Jan Kovář, Luděk Slavětínský a Pavel
Červenec.
V loňském roce na základě registračního listu byl Sbor dobrovolných hasičů Cejle u
Ministerstva vnitra ČR nově zaregistrován. Starostou byl jmenován Daniel Batrla,
náměstkem starosty Luděk Slavětínský, velitelem Aleš Orgoň, jednatelkou Jana
Hrdličková a hospodářkou Jana Kovářová. K dnešnímu dni je v evidenci 20 členů sboru.
Dobrovolní hasiči vždy patřili k vesnici. I u nás to tak fungovalo celých 107 let a já
pevně věřím, že se našim novým členům podaří překonat prvotní překážky a dokážou
obnovit pozici sboru v naší obci. Žádné začátky nejsou lehké, a proto jim přeji hodně síly
a optimismu.

Plánované sportovní a společenské akce 1. pololetí 2014
10.1. – 8.3.
8.2.
15.2.
22.2.
1.3.
7.3.
8.3.
14.3.
13.4.
18.4.
30.4.
květen

Taneční
Kurz keramiky
Masopust
Obecní ples
Kurz pletení z pedigu
Oslava MDŽ
Taneční - prodloužená
Maškarní ples pro děti
Velikonoční trhy
Velikonoční zábava
Pálení čarodějnic
kurz na vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních
počítačů, mobilních telefonů a platebních karet
1.6.
Dětský den
21.6.
Rybářské závody
28.6.
V. Ročník Hromádkova Horáckého kvadriatlonu
11. – 13.7. Pouťové veselí
Každé úterý od 18.30 - Cvičení s Leonou
Další akce a jejich termíny budou upřesněny.

Drakonoši - rok plný změn?
Údajně má být rok 2014 rokem velkých změn. Je možné, že v některých oblastech
lidského počínání tomu tak bude – jedno je však jisté – co se týče táborů pořádaných PS
T. O. Mešnice – nic se měnit nebude. Tábory už jsou takřka na spadnutí (skutečně,
přípravy na tuto vrcholnou akci sezóny počínají takřka ihned po skončení tábora
předchozího – aneb „král je mrtev, ať žije král“). Nic se nezmění ani u Draknošů. Sále se
budou scházet v neděli na pravidelné schůzky a jezdit na výlety a na výpravy a …. však to
znáte. Ale zpět k tomu roku plným změn. Pokud pomineme fakt, že jsme všichni zase o
rok starší, možná i moudřejší, tak jako tak se těšíme na léto a teplo a na to super
dobrodružství pod stanem. Největší lákadlo – tábor – nás v letošním roce čeká dokonce už
v březnu. Jak to?
Tábor na sněhu, pomyslíte si, to je mi ale hloupost. Ale ovšem, že není. Jarní prázdniny
jsou tak akorát dlouhé na to, abychom se společně sešli na chaloupce a prožili týden ve
společnosti eskymáků, zimy a sněhu. Tedy pokud nějaký ten sníh vydrží … Společně se
ponoříme do dávných inuitských příběhů plných moudrosti a dobrodružství. Prožijeme
týden ve společnosti eskymáckého šamana, který nás dovede až na daleký sever - sever
tak drsný, že se budeme muset naučit naslouchat přírodě a jeden druhému, abychom
dokázali projít ledovou pustinou. Přátelství zrozená v takových podmínkách jsou údajně
pevnější než nejpevnější led v polárních krajinách. Kdo má dost odvahy se s námi vydat
na tuto výpravu? Čeká nás nejen spousta dobrodružství ale i zábavy.
Mezi zimním a letním táborem je spousta času na zajímavé akce. Mimo jiné nás čeká
osadní slib, osadní i krajská stezka, velikonoční prázdniny nebo dětský den. Drakonoši se
na všechny tyto akce určitě těší. Pokud je ti mezi pěti a deseti lety a rád bys zažil/a některé
z těchto dobrodružství, neváhej a přijď za námi na pravidelnou schůzku, nebo se obrať
přímo na mě.
Na shledanou se těší Lenka Li Nováková
e-mail: novakova.lenka@centrum.cz
info o táborech a akcích: www.mesnice.cz
Pokračování z minulého čísla:

Rok 1940
K 1. lednu vedli správu obce:
Starosta: Jaroslav Jaroš
První náměstek: Josef Jelínek
Druhý náměstek: Jan Reiterman
Další členové obecní rady: Václav Švíkovský a Jan Suchý
Členy obecního zastupitelstva byli: Josef Suchý, Jan Hrubý, Josef Vejvoda, Antonín
Veselý, František Jilich, Josef Zeman, František Volf, Lambert Zemna, Jan Pech,
František Reiterman
V obci fungovaly tyto komise: finanční, osvětová, letopisecká, stavební a knihovní rada.
Dne 14.dubna podal dosavadní starosta žádost o zproštění úřadu obecního starosty
z důvodů zdravotních. Obecní zastupitelstvo žádosti vyhovělo. Rovněž okresní úřad
v Pelhřimově vzal rezignaci na vědomí a nařídil volbu nového starosty.

Volba byla vykonána na schůzi obecního zastupitelstva dne 11. června 1940. Starostou
byl zvolen Josef Jelínek, dosavadní první náměstek. Jelikož odstupující starosta se vzdává
i členství v obecní radě a totéž činí i Václav Švíkovský – oba však v obecním
zastupitelstvu zůstávají – byla obecní rada doplněna volbou takto: první náměstkem byl
zvolen Josef Suchý a členem Jan Hrubý.
Jaroslav Jaroš vykonával úřad starostenský od 6. června 1932 do 11. června 1940, tedy
plných 8 roků – svědomitě, maje na zřeteli vždy prospěch obce.
Na základě oběžníku od okresního pelhřimovského úřadu zastupitelstvo obce
neodsouhlasilo návrh na zavedení nedělního klidu v obchodech.
Do obce byl zaveden telefon po splněních těchto podmínek ze strany obce:
- příspěvek ve výši 50% ze skutečných nákladů na zřízení meziměstského vedení Kostelec
u Jihlavy – Cejle ( 9.425,- Kč)
- zajištění úřední místnosti, která bude vhodná k umístění telefonního zařízení a zařízení
pro poštovní správu k bezplatnému užívání
- opatření spolehlivé osoby, která bude vykonávat telefonní službu pro poštovní správu
bezplatně
- uhrazení výloh spojených s přestěhováním telefonního zařízení, dojde-li k tomu během
10ti let od zahájení provozu nové služebny a to z důvodu jakéhokoli
Úřední místnost pro telefonické služby byla zřízena na č.p. 15 a správcem místní
hovorny byl jmenován Jan Vejvoda, hostinský v Cejli.
Bylo rozhodnuto, že lesní sadba se v tomto roce bude provádět ve Špimperku a až se
pozemek nasází bude se pokračovat Sítinách. Lesní sadba byla objednána ve školkařském
velkozávodu Říčany nad Labem a to 8 tis. tříletých školených sazenic. Denně se za sázení
vyplácelo 10,- Kč.
Obecní zastupitelstvo se usneslo, že požádá zemský výbor v Praze o povolení vybírání
obecní dávky z nápojů podle předložených pravidel a vybírání obecní dávky z nápojů.
Dále bylo schváleno doplnění pravidel o vybírání této dávky - kdo úmyslně a vědomě
nebude dodržovat pravidla, bude potrestán berní správou peněžitou pokutou od 20,- do
1000,- Kč.
Kdo bude jednat jinak proti pravidlům, bude potrestán pokutou od 10,- do 500,- Kč.
Vybrané pokuty budou plynout do chudinského fondu obce.
Byly schvalovány částky na podporu z nouze chudinským rodinám.
Vydávaly se poukazy na boty a textilie za poplatek 50,- Kč. Vybrané peníze se použily
na placení pomocné síly při zásobovací agendě.
Obecní zastupitelstvo povolilo rybolov v řece Jihlávce v k.ú. Cejle a Vestenhofu, a to na
rok 1940 a 1941 za 100 Kč ročně.
Ministerstvo veřejných prací po dohodě s ministerstvem financí a zemědělství vyhovělo
žádosti obce ze dne 28.10.1937 a udělilo obci stavební příspěvek na nově zřizovanou
transformační stanici, sekundární rozvodnou síť, veřejné osvětlení, domovní přípojky a

výdaje s tím spojené ve výši 35% skutečného investičního nákladu dle schváleného
rozpočtu na 150 000,- Kč, tedy nejvýše 52 500,- Kč.
Dále byl podnik Jihočeské elektrárny v Českých Budějovicích pověřen k provedení
hospodářské kolaudace.
Zastupitelstvo obce schvalovalo hlavní a vedlejší rozpočet na rok 1941, které prvně
schvalovala finanční komise. Na tento rok byl schválen:
Rozpočet řádný:
Úhrn spotřeby 38 578,- Kč
Úhrn úhrady 26 718,- Kč
Schodek
11 860,- Kč
Rozpočet mimořádný:
Úhrn potřeby 10 000,- Kč
Úhrn úhrady 10 000,- Kč
Rozpočet vyrovnaný
Schodek u řádného rozpočtu bude uhrazen 70% přirážkou k dani činžovní a 30%
přirážkou k ostatním předepsaným daním na rok 1941.

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 31.1.14, od 10.3.14 do 14.3.14, od 17.4.14 do 18.4.14,
od 30.6.14 do 29.8.14, od 27.10.14 do 29.10.14
11 - jede jen v lichých týdnech, nejede od 14.7.14 do 18.7.14, od 28.7.14 do 1.8.14
15 - nejede od 7.7.14 do 8.8.14
50 - jede od 7.7.14 do 8.8.14
19 - nejede 21.4.14, 1.5.14, 8.5.14, 28.10.14, 17.11.14
35 - jede od 10.3.14 do 14.3.14, od 17.4.14 do 18.4.14, od 30.6.14 do 29.8.14,
od 27.10.14 do 29.10.14
Přepravu zajišťuje: ICOM transport a.s.; Jihlava; 567 300 568
Zdroj: jizdnirady.idnes.cz

Autobusová doprava od 16.12.2013 do 13.12.2014:
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, 50
X, 10
X
1, 2, 4, 5, 19
3
X
+
X, 35
X, 10
X
X, 11

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, 50
X
X, 10
3
1, 2, 4, 5, 19
X
X
X
X
+
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

⇐ vysvětlivky na předchozí straně

Pokračuje do
Telč
Batelov nám.
Počátky
Batelov
Rohozná
Batelov
Rohozná
Lovětín
Rohozná
Rohozná
Rohozná
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