ZPRAVODAJ

OBEC CEJLE
8 / 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 apod., 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:
Obecní úřad:
Pavlína Nováková (starostka)
Tomáš Vyskočil (místostarosta)
Jana Kovářová (účetní, referentka)
Miloslava Nováková (knihovnice)

603 318 599
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

cejle@quick.cz www.cejle.cz
starostka@cejle.cz
ucetni@cejle.cz
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
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

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

tel: 603 218 599
737 952 830

starostka@cejle.cz

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

www.cejle.cz

ucetni@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 – 2. pololetí 2014:
Datum
25.8.
29.9.
3.11.

Čas
17:00
17:00
17:00

Datum
24.11.
15.12.

Čas
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,
otevíráte poslední oficiální číslo zpravodaje vydaného ve volebním období 2010 – 2014.
Vzhledem k tomu, že do konce volebního období zbývá ještě pár měsíců, rozhodli jsme se
zhodnotit naše úspěchy a neúspěchy až na závěrečné veřejné schůzi, která se bude konat
během měsíce září (přesný termín bude upřesněn) a v tomto období bude také vydané
mimořádné číslo Zpravodaje se zaměřením na hodnocení života v obci v uplynulém
období.
Co se stalo v I. pololetí 2014
V měsíci lednu byla udělena plná moc pro Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.
ve věci stanovení průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry, která bude naši
obec zastupovat v plném rozsahu v řízení o stanovení průzkumného území pro úložiště.
Na základě nové legislativy zákona o vodovodech a kanalizacích máme od 1. ledna
2014 novou smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Zároveň se smlouvou
byl schválen i reklamační řád. Nově byla schválena Obecně závazná vyhláška o zákazu
volně pobíhajících zvířat a Požární řád, který obec doposud neměla.
Na volební období 2014 -2018 byl stanoven počet 9 zastupitelů jako doposud.
Proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajským úřadem Kraje Vysočina, dále
proběhla kontrola plateb pojistného na VZP a dodržování ostatních povinností plátce,
kontrola úřadu práce na vyplácení mezd u zaměstnanců, na které obec dostává dotaci
z ESF a ze státního rozpočtu.
Bylo provedeno zateplení stropů a výměna garážových vrat v budově obecního úřadu.
Dokončeny byly také nástupiště na autobusových zastávkách a dvě parkoviště – u
obecního úřadu a kulturního zařízení. Stavba během realizace musela být téměř na jeden
měsíc pozastavena, protože jsme zjistili, že v těsné blízkosti parkoviště u obecního úřadu
nebyl osazen septik dle požadavků kanalizačního řádu pro obec Cejle, tzn. tříkomorový
septik s přepadem. Muselo být tedy vyřízeno povolení a zároveň se čekalo na výrobu
septiku.
V naší obci máme nemalé plochy, kde pravidelně provádíme údržbu veřejné zeleně.
V letošním roce byl zakoupen nový traktůrek na sečení trávy a nová sekačka. Opět musím
poděkovat místním občanům, kteří nám se sečením pomáhají a dělají to pro dobrý pocit
z toho, že je naše obec pěkně upravená.
Na školní zahradě došlo k dalším úpravám na naší ekologické zahradě. Byla dostavěna
venkovní učebna, maminky založily bylinný záhon a začaly s výstavbou prolézaček
z vrbového proutí.
Ke kulturnímu domu byla zhotovena plynová přípojka. Vnitřní rozvody budou
provedeny v druhé polovině července. Na tuto akci obec získala dotaci ve výši 106 tis. Kč.
Místní komunikace v obci i na Hutích potřebují téměř všechny generální opravu.
V měsíci červenci budou provedeny opravy povrchů u třech komunikací v obci.
Vzhledem ke stavu vozovek a finanční náročnosti oprav bude vyhotoven plán oprav
jednotlivých komunikací, tak aby byly nejdříve opraveny vozovky, které spíše připomínají
tankodrom.
Jak jsem již několikrát zmiňovala, dle kanalizačního řádu musí obec do června 2015
vyřídit stavební povolení na vybudování nové stoky z obce do biologického rybníka. Na
zhotovení projektové dokumentace jsme požádali o dotaci z fondu Vysočina a získali jsme
67% z celkové částky. Do akce bude zahrnuta i projektová dokumentace na prodloužení

veřejné kanalizace pro 3 rodinné domy v horní části obce směrem na Čeřínek a
k fotbalovému hřišti. Tím by měla být pokryta kanalizační síť v celé obci.
Na jednotlivá sběrná místa tříděného odpadu byly umístěny kontejnery na biologický
odpad, které se vyváží 1x týdně.
Do kontejneru můžete vhazovat:
1) rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
2) zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou
3) zbytky ovoce, zeleniny, slupky
4) výkaly drobných domácích zvířat
Do kontejneru nesmíte vhazovat:
5) maso
6) kosti
7) uhynulá zvířata
8) olej z potravin
9) obal od potravin (sklo, plast, kov)
Závěrem mi dovolte přátelé, abych Vám popřála krásnou dovolenou, hodně sluníčka a
pohody.
Pavlína Nováková

Dopravní situace v naší obci
Vážení spoluobčané,
komunikace v naší obci se poslední dobou čím dál častěji stávají závodní dráhou,
dráhou pro opilecké jízdy nebo odstavnými místy pro nákladní automobily, které brání ve
výhledu. Jsem si vědoma toho, že i kdybychom osadili na každý roh značku
s upozorněním na sníženou rychlost nebo udělali jiná opatření, nedocílíme potřebné
změny.
Apeluji proto na řidiče, kteří nedodržují pravidla provozu na pozemních komunikacích
a zároveň ohrožují životy nejen našich dětí, ale i nás dospělých, aby si uvědomili, že stačí
pouhá vteřina na to, kdy mohou zkazit šťastný život jiné rodině, ale i sobě.
Myslím, že není tak těžké dodržovat základní pravidla silničního provozu a být trochu
ohleduplný k ostatním lidem a docílit tak bezpečnosti v naší obci především pro naše děti.
Děkuji.
Pavlína Nováková

Volby do Evropského parlamentu
Voleb do Evropského parlamentu se v naší obci zúčastnilo 69 ze 400 evidovaných
voličů, což je účast 17,25 %.
V Cejli vyhrála strana ANO se 17 hlasy, druhá byla KSČM s 8 hlasy a na třetím místě se
shodně se 7 hlasy umístily TOP09, Strana zelených a Strana svobodných občanů.

SRAZ RODÁKŮ
Vážení rodáci a spoluobčané,
dne 6.9.2014 se bude konat sraz rodáků po 26 letech. Dohledali jsme adresy 206
rodáků, kterým byla zaslána pozvánka. Bohužel na obecním úřadě neexistuje kompletní
dokumentace o všech lidech pocházejících z naší obce. Prosíme Vás proto, pokud víte o
někom, kdo od nás neobdržel pozvánku a je rodákem naší obce a je narozen nejpozději
v roce 1964, ozvěte se nám.
Dále prosíme občany, pokud nám ještě nezapůjčili pamětní fotografie a fotografie jejich
svatby a uvažují o zapůjčení, aby tak učinili nejpozději do 15.7.2014. Děkujeme, moc nám
pomůžete zkompletovat podklady pro připravovanou výstavu.
Pavlína Nováková

Termíny svozu netříděného komunálního odpadu – 2014
Měsíc
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

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

(každý lichý týden v pátek)

Škola a školka - ohlédnutí za 2. pololetím
ZŠ a MŠ je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Na základě toho nás navštívil
pan senátor Miloš Vystrčil a maminky, aby dětem přečetli pohádky a zodpověděli některé
otázky.
V lednu proběhl zápis do ZŠ, byly zapsány 3 děti. Navštívila nás fyzioterapeutka, která
po prohlídce dětí naváže spolupráci s rodiči. Chceme, aby se u nás děti cítily dobře a aby
se rády vracely, proto pro ně připravujeme plno akcí.
Pravidelně nás navštěvuje divadlo Hugo – Fugo, pohádková říše Fábula, maňáskové
divadlo. Žáci ZŠ navštívili Městskou knihovnu v Jihlavě, udělali si 2x výlet do Prahy, kde
shlédli představení divadla Spejbla a Hurvínka, park na Letné, Senát a Poslaneckou
sněmovnu ČR a prohlídli si některé památky Prahy.
Zúčastnili jsme se výukového programu Mazlíčci v ZOO Jihlava, kde se děti hravou
formou seznámily s některými zvířaty a mohly si je i pohladit. Prodloužili jsme smlouvu,
kterou budeme i nadále finančně přispívat na chov outloně malého.
Od února jsme jezdili na plavecký výcvik na bazén Evžena Rošického.
V březnu proběhl zápis dětí do MŠ, bylo zapsáno 8 dětí. Děti si také připravily
vystoupení pro maminky a miminka na vítání občánků.
Probíhá též dokončování úprav naší zahrady – osázení záhonů ve tvaru kruhů
jednotlivých ročních období, dokončení altánku a výroba průlezek z vrbového proutí.
Na výlet jsme se vypravili na zámek Červená Lhota, kde proběhla velice zajímavá
prohlídka, která byla přizpůsobena věku dětí a také jsme navštívili divadelní představení
v podání herců pražského divadla s ekologickou tématikou.
Na konec školního roku je naplánována dětská olympiáda a pochod do přírody.
Celý rok probíhal sběr papíru a PET víček – pomoc pro Erička, děti s nadšením
spolupracovaly.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem, kdo nám po celou dobu pomáhali, hlavně
rodičům, dále sponzorům i občanům obce za sběr víček a papíru a také dobrovolníkům za
vedení kroužků.
Velký dík patří také zaměstnancům obecního úřadu za vynikající spolupráci.
Přejeme Vám všem pěkné léto a krásnou dovolenou.
A teď se všichni těšíme na prázdniny!
Mgr. Blanka Urbanová /ředitelka školy

Rozloučení se školním rokem 2013/2014.
V pondělí 23.6. se na školní zahradě uskutečnilo rozloučení se školním rokem
2013/2014. Slavnostně byla odhalena dlaždice na chodníku slávy pro páťaka Vojtu
Jonáka, který se loučil s naší školou. Se školkou se zase rozloučilo 6 dětí, které také
dostaly šerpu a knihu. Zároveň proběhlo pasování na prvňáčky a slavnostní přípitek. Po
oficiální části na děti čekaly stanoviště s různými úkoly, po jejímž splnění dostaly diplom.
U ohýnku jsme si všichni společně opekli buřty, ochutnali výborné domácí rohlíky
s čokoládou a slepované ježky a zazpívali si písničky za doprovodu kytary. Pak už na děti
čekal spacák, pohádka a první noc ve škole.

Obědy
Vzhledem k tomu, že se poslední dobou snižuje počet cizích strávníků v evidenci
školní jídelny a zisk nepokryje vynaložené náklady, obracíme se proto na zájemce, kteří
budou chtít obědy odebírat, aby se závazně nahlásili do 20.8.2014 do školní kuchyně.
Pokud se současný stav cizích strávníků nezvýší, budeme nuceni hospodářskou činnost
pozastavit.
Současná cena jednoho oběda je 58,- Kč. Pro trvale žijící seniory je cena oběda 52,Kč. V ceně je započítán i rozvoz. Vzhledem ke stálému zvyšování cen potravin i my o
1.9.2014 budeme cenu obědů upravovat. Přesto cena obědů pro cejlecké seniory zůstane
zachována s tím, že ji bude i nadále dotovat Obecní úřad Cejle.
Dále Vám oznamujeme, že z důvodu malého počtu odebíraných obědů v měsíci
červenec a srpen a z důvodu technických úprav ve školní kuchyni bude provoz přerušen.
V případě, že budete mít o naše obědy zájem, kontaktujte nás telefonicky na čísle:
567 316 140 nebo osobně ve školní kuchyni.
Předem děkujeme za projevený zájem.

Ohlédnutí za kulturními akcemi v I. pololetí 2014.
V lednu a únoru jsme se každý pátek setkávali, abychom se pod vedením tanečních
mistrů manželů Málkových naučili latinsko-americké a standardní společenské tance. Pro
některé to byly úplné začátky, pro jiné již druhý ročník. Letošních tanečních se zúčastnilo
celkem 16 párů. Přesto, že stále neumíme všechny kroky, těšíme se již na zahájení III.
ročníku.
Dle
ohlasů
přítomných
návštěvníků našeho již
tradičního plesu, byla
tato
akce
velmi
zdařilá.
Kvalitní hudba J+P
EXPRES
podpořila
příjemnou atmosféru
této nejen taneční
akce.
Vše
bylo
podrženo
velmi
kvalitní
tombolou,
která se podařila díky
sponzorům
nashromáždit a za níž
ještě jednou děkujeme.
Tak za rok se zase
budeme těšit.

V únoru se konala ještě jedna tradiční akce a tou je Masopust. Letošní rok se sešlo
okolo třiceti masek. Nejoriginálnější a nejzáhadnější maskou byl robot. Celou trasu nás
tradičně doprovázela kapela a veselá nálada.

V březnu
jsme
v kulturním
zařízení
oslavili Mezinárodní den
žen. O krásné kulturní
zpestření se postaraly děti
ze ZŠ a MŠ. Zahrály nám
pohádku O zatoulaném
koťátku, přednesly spoustu
básniček,
písniček
a
říkadel
a
obdarovaly
všechny ženy narciskou a
ručně vyrobenou kytičkou.
I na této akci zatančily
naše
Cejlebritky.
K poslechu
a
tanci
následně hrál pan Urban.

V tomto měsíci se
také uskutečnil karneval
pro děti, se kterými
tentokrát dováděl Milan
Řezníček
a
jako
pokaždé pro ně měl
připravenou
spoustu
soutěží, her a veselých
písniček. Děti létaly na
koštěti, jely mašinkou,
soutěžily s kytičkami a
tančily, co jim síly
stačily. Na karnevalu
jsme
mohli
potkat
spoustu princezen a
čarodějnic,
berušky,
Krakonoše,
piráta,
tygra, spider- mana, kominíka, námořníka, super-mana, kašpárka, piráty, víly, vězně,
medvěda a další. No, posuďte sami, nejsou kouzelný?

Na jaře se k nám do vsi přistěhovala zaječí
rodinka, která se stala atrakcí nejen pro děti.
„Víte, jaký má velikonoční zajíc
význam?“
Zajíc symbolizuje plodnost, proto je tak
vhodné jeho spojení s jarními svátky. Na jaře
jej čekalo hledání potravy a uchyloval se do
blízkosti zahrad a lidských příbytků. Z toho
důvodu byl také poblíž, když rodiče
schovávali v zahradě vajíčka. Spojitost mezi
zajícem a vejci byla tedy objasněna. Zajíc je
také vhodnější ke schovávání velikonočních
vajíček než slepice, neboť je hbitější a
obratnější. A navíc děti ví, že žádná slepice
nesnáší obarvená vejce. Ukrývání vajíček je
tedy objasněno a zároveň je vysvětlena role
velikonočního zajíčka.

V dubnu jsme si mohli na
velikonočních trzích zakoupit různé
velikonoční ozdoby a dekorace,
obrazy, náušnice, ručně šité ubrusy,
tašky, kabelky a další výrobky. Pro
děti
byla
opět
připravena
velikonoční dílnička, kde si mohly
vyrobit barevná vajíčka. Ani letos
nechyběla soutěž. Tentokrát se
soutěžilo o nejhezčího velikonočního zajíce.

Poslední den v dubnu se malé i velké čarodějnice sešly u obecního úřadu a společně se
za zvuků pohádkových písniček vydaly na hřiště k hranici, kde na děti čekaly velké
čarodějnice s různými soutěžemi. Děti si zakákaly v neposedném pytli, zalétaly si na
koštěti,
skákaly
do
kouzelných kruhů, nosily
pin pongové míčky na
začarované
naběračce,
zkoušely
skákat
s neposednými balónky a
házely šišky do kouzelného
kotlíku. Na závěr soutěží se
vydaly hledat zlatý poklad
a pak už se linula vůně
pečených špekáčků. Před
setměním vzplála hranice
s čarodějnicí, což byla pro
některé děti smutná událost
a obrečely její uhoření.
Když se sluníčko uchýlilo
k spánku, vydali jsme se na
lampiónový průvod lesem.

Dne 1.6. se na fotbalovém hřišti
konal Dětský den. Na děti čekaly
pohádkové
postavy,
které
si
připravily spoustu soutěží a her, děti
si tak mohly vyzkoušet střelbu ze
vzduchovky, prolézt lanovou dráhu,
zaskákat si v pytli, házet šipky, srazit
míčky plechovky, rozpoznat různé
bylinky a květiny atd. Malování na
obličej se již stalo oblíbenou tradicí.
V letošním roce byl program také
obohacen o předvedení ukázky
činnosti Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina, kdy si děti
mohly z blízka detailně prohlédnout sanitku. Naučné povídání a hry si také připravila
Městská policie. Zástupci SDH Cejle poprvé vyzkoušeli funkčnost nové stříkačky a děti si
mohly vyzkoušet zastříkat na cíl. Tečku za dětským dnem přijeli udělat zástupci policie,
kteří předvedli ukázku výcviku policejních psů. A že se bylo na co dívat, neohrožení
čtyřnozí
policejní
strážníci
se
nezalekli ani pachatele s pistolí a jeho
útěk, byť jen pár metrů nepřipadal
v úvahu.

Chtěla
bych
touto
cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci všech kulturních
akcí, které proběhly v naší obci.
Všem, kteří přidali ruku k dílu a
přispěli
k dobré
atmosféře
a
spokojenosti občanů. Poděkování
pro nás organizátory je např. to, že
se na dětský den dostavilo 68 dětí.
Pavlína Nováková

Upozornění !!!
Myslivecké sdružení Skalka Cejle upozorňuje majitele a chovatele psů na dodržování
zákona o lesích a o myslivosti. Někteří návštěvníci přírody nechávají své psy volně
pobíhat, včetně prohánění zvěře. Tím se dopouštějí porušení uvedených zákonů.
V případě, že je pes přistižen při štvaní nebo usmrcení zvířete, může psa zastřelit pouze
myslivecká stráž. Za usmrcenou zvěř náleží uživateli honitby od majitele psa náhrada
škody dle platného ceníku a druhu zvěře. V měsíci květnu a červnu probíhá kladení srnčat
a vyvádění mláďat. Proto je třeba zajistit co nejvíce klidu v přírodě.
Dále upozorňujeme majitele koní, že jízda na koni je možná pouze po polních a lesních
cestách. Někteří i přes napomenutí toto nerespektují a na koních objíždějí kraje lesů a to i
v podvečerních hodinách, kdy zvěř vychází na pastvu. Při tom na sebe hlasitě pokřikují a
nechávají se doprovázet psy, které nechávají volně pobíhat.
Žádáme proto všechny majitele psů a koní, ale i ostatní občany, aby se při návštěvě
přírody chovali ohleduplně a nedocházelo ke zbytečným konfliktům mezi občany a
myslivci.
Za pochopení děkují členové MS Skalka Cejle
za MS Jan Ohnsorg /předseda sdružení

Plánované sportovní a společenské akce 2. pololetí 2014
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V. Ročník Hromádkova Horáckého kvadriatlonu PLUS
konaného od 12:30 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.
Žádáme týmy, aby pokud možno přišly barevně či jinak sladěny.
Po celou dobu klání samozřejmě občerstvení a další dobrůtky z grilu zajištěny
Další informace k akci sledujte na www.cejlebrity.estranky.cz
nebo na stránkách OBCE CEJLE www.cejle.cz
tel.: 777 144 004

11. – 13.7. Pouťové veselí
11.7.
Pouťová zábava s VIGEM
13.7.
10 hod. mše u zvoničky sv. Markéty
13.7.
15 hod. Dětské karnevalové divadlo Ježek
od září opět Cvičení s Leonou
6.9.
Sraz rodáků
25.9.
Veřejná schůze – zhodnocení volebního období 2010 – 2014
10. a 11.10. Komunální volby
Kurz keramiky, Kurz pletení z pedigu
Drakiáda
Divadelní představení v podání DS Stonařov - Muži v offsidu
Setkání seniorů
Vinobraní
Divadelní představení pro děti v podání DS NaKop Tyjátr – Hrnečku vař
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční trhy, Silvestr
Další akce a neuvedené termíny budou upřesněny v měsíčních zpravodajích.

Termíny jarmarků v Jihlavě:
18.7.2014
15.8.2014
6.9.2014
19.9.2014
17.10.2014
21.11.2014
5.12.2014
5. – 23.12.2014

Cyrilometodějský jarmark
Prázdninový jarmark
Trh řemesel
Václavský jarmark
Podzimní jarmark
Martinský jarmark
Mikulášský jarmark (pouze ve spodní části náměstí)
Vánoční jarmark

Úspěšný rok cejleckých šachistů
V sezóně 2013/2014 dosáhli cejlečtí šachisté v krajské soutěži za poslední roky svého
nejlepšího umístění. V konkurenci městských oddílů jsme skončili na pěkném 6. místě,
přesně uprostřed tabulky.

Jako praví sportovci jsme odehráli svá utkání pod „vysokými koši“ v tělocvičně
Kulturního zařízení v Cejli. Přikládám momentku z prvního kola.

Další informace o činnosti šachového oddílu SŠK Cejle lze získat na internetové adrese
http://www.sachycejle.mypage.cz/menu/domovska-stranka
Šachová sezóna začíná koncem října a končí začátkem dubna, takže poskytuje
sportovní vyžití i v podzimních a zimních měsících. Ne nadarmo se říká, že šachisté jsou
nejtvrdší sportovci, protože hrají za každého počasí.
Když si budete s námi chtít zahrát šachy, rádi Vás mezi sebou přivítáme. Kontaktovat
nás můžete na těchto e-mailech:
Mgr. Ondřej Cháb
chab@email.cz
Ing. Vlastimil Karban
vlkarban@volny.cz

Pokračování z minulého čísla:

Rok 1941
Uzavření nájemní smlouvy na levý břeh Jihlávky při katastru obce Cejle a Vestenhofu
na rybolov. Smlouva byla uzavřena na dobu 6-ti let s ročním nájmem 500 K. Zapojení
nočního telefonování pro obec za 360 korun ročně.
Uzavření nových smluv s chovateli veřejných býků na dobu 2 roků od 1.6.1941 do
1.5.1943.
Na základě nařízení Inspektorátu lidových škol hospodářských v Praze, se obec
přiškolila k obvodu do Dolní Cerekve a bude hradit věcný náklad do výše 200 korun
ročně.
Dle spisů od Okresního školního výboru v Pelhřimově byla stanovena výše ročního
školného na rok 1940 – 1942 na 160 korun.
Naše obec měla předepsán příspěvek ve výši 293 korun na kostelní hudbu. Na tuto
částku dobrovolně přispívali příslušníci římsko-katolické církve.
Antonínu Suchému byla věnována jedna olše na výrobu dřeváků.
Byl schválen rozpočet obecní školy v Cejli ve výši:
Potřeba
6 640 K
Úhrada
682 K
Schodek
5 958 K
Na základě předloženého rozpočtu újezdní školní radou v Dolní Cerekvi musí obec
Cejle uhradit schodek v částce 3 468 K a dle předloženého rozpočtu místní školní rady
v Kostelci připadá na osadu Vestenhof uhradit schodek v částce 262 K.
Na rok 1942 byla schválena osnova rozpočtu beze změn, tak jak ji navrhla obecní rada:
Schodek rozpočtu řádného
11 379 K
Schodek rozpočtu mimořádného
15 000 K
Celkový schodek
26 379 K
Schodek rozpočtu řádného bude uhrazen obecní přirážkou k daním přímým a to:
70% k dani činžovní 511 K, jež vynese 357 K
a 30% k daním ostatním 3 674 K, jež vynese 11 022 K.
Vykázaný schodek ve výši 15 000 K mimořádného rozpočtu pro rok 1942 se uhradí
zápůjčkami.
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