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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
vítám Vás v novém roce 2016, který k nám přišel
neuvěřitelnou rychlostí. Věřím, že jste příjemně
prožili svátky vánoční, bujaře oslavili konec roku
2015, řádně si odpočinuli a načerpali mnoho síly
do nastávajícího roku, do kterého Vám přeji
hodně zdraví, lásky, štěstí, dobrých rozhodnutí,
úspěchů a dobrých přátel.
Úvodem bych ráda poděkovala pracovníkům
obecního úřadu, ZŠ a MŠ, zastupitelům, členům
spolků a všem lidem, kteří nám v uplynulém roce
pomáhali, podporovali nás a přispívali k rozvoji
naší obce. Jsem ráda, že toto poděkování patří
rok od roku více obyvatelům, jejichž zájem o
zlepšení podmínek a zpestření života v Cejli
stoupá. Velké poděkování patří především všem
organizátorům našich kulturních a společenských
akcí, vedoucím kroužků pro děti, našim skvělým
pekařkám, které zásobují Vaše chuťové buňky
vynikajícími
kousky
na
kulturních
akcích,
distributorům měsíčních zpravodajů a hromadné
pošty z OÚ, naší skvělé švadlence, která nám
v případě potřeby spíchne kostýmky, správci
zvoničky, děvčatům s vynikajícími vlohy pro
lidovou tvořivost, která naší obec přes vánoce
rozzářila a jejich úžasné betlémy k nám přilákaly
mnoho návštěvníků, děvčatům která připravují
každoročně dětské dílničky a zajišťují výzdobu
kulturního zařízení pro různé akce a dalším
občanům, kteří přispívají k rozvoji naší obce.
Od letošního roku Vám budeme do
doručovat Cejlecký zpravodaj 4x ročně
jaro, léto, podzim a zima. Obracím se
občany, kteří by se chtěli podílet na

schránek
v období
proto na
vydávání
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nového zpravodaje, aby se přihlásili na OÚ a stali se členy redakční
rady.
Vaši pomoc budeme také potřebovat při aktualizaci dokumentu
Prorodinná a seniorská politika a při vzniku nového dokumentu
Strategie obce Cejle. Tyto dva dokumenty jsou důležité pro další
rozvoj obce a měly by se v nich promítnout především Vaše názory
a náměty. V loňském roce proběhlo první kolo dotazníkového
šetření, které bylo zaměřeno na potřeby našich seniorů. V letošním
roce proběhne dotazníkové šetření u všech občanů, tak abyste se
mohli vyjádřit k různorodým tématům života v obci. Po zpracování
dat bychom chtěli uspořádat sezení, na kterém budete mít možnost
diskutovat o stanovení nejdůležitějších cílů pro období do roku
2020.
Pavlína Nováková
starostka obce
PRANOSTIKY
Leden
Na Nový rok o kuří krok.
Roste-li tráva v lednu, sahá bída ke dnu.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Únor
Na Hromnice o hodinu více, půl krajíce, půl píce.
Masopust na slunci, pomlázka u kamen.
Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.
Březen
Kukačka, která v březnu kuká, čáp, který tluká, a divoké kachny na
příletu oznamují teplé jaro.
Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.
Březen suchý, duben vlhký a chladný máj, humno bude jako ráj.
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HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2015
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Příjmy

5 556 150,00
Kč

6 689 420,00
Kč

12 476 565,05
Kč

Výdaje

5 823 670,00
Kč

7 912 801,00
Kč

10 544 217,76
Kč

267 520,00
Kč

1 223 381,00
Kč

1 932 347,29

Financování

Kč

Obec získala v průběhu roku dotace ve výši 2 280 141,Kč.
neinvestiční transfery z úřadu práce

243 316,00 Kč

rekonstrukce čerpací stanice a vodojemů

105 000,00 Kč

finanční příspěvek na hospod. v lesích

15 203,00 Kč

finanční dar na údržbu veřejné zeleně

4 320,00 Kč

pořízení konvektomatu do školní jídelny
pořízení techniky na kompostárnu (traktor,
čelní nakladač a lopata, štěpkovač, 2 ks
kontejnerů, nosič kontejnerů)

116 000,00 Kč
1 796 302,00 Kč

Hospodářská činnost
Příjmy

Výdaje

lesní hospodářství

725 727,00 Kč 189 406,00 Kč

vodní hospodářství

530 011,00 Kč 778 845,00 Kč

pronájem kult. zařízení

5 197,00 Kč

Ke dni 31.12.2015 zbývá doplatit úvěr v celkové výši 542 176
Kč.
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POPLATKY V ROCE 2016
CENA VODY
Vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro
vodné a stočné a stanovení výše ceny za m3:
vodné

25 Kč

bez DPH

28,80

s DPH 15 %

stočné

7,50 Kč

bez DPH

8,60

s DPH

bez DPH

37,00 s DPH

celkem 32,50 Kč

Úhradu
je
možné
provést
na
bankovní
účet
č.
4200320904/6800, s variabilním symbolem: číslo popisné či
evidenční objektu.
CENA TKO
Výše poplatku je 550,- Kč.
Poplatek platí osoba, která má na území obce Cejle trvalý pobyt
a osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná osoba.
Od ledna 2016 jsou od poplatku TKO osvobozeny osoby starší
80 let a dětem navštěvujícím po celý školní rok ZŠ Cejle bude
poskytnuta úleva ve výši 50%.
Poplatek je splatný do 31.3.2016 pro osoby s trvalým pobytem
a do 31.8. pro rekreační objekt.
Úhradu
je
možné
provést
na
bankovní
účet
č.
4050001341/6800 s variabilním symbolem: číslo popisné či
evidenční objektu.
Pes
Výše poplatku je 200,- Kč.
Poplatek je splatný do 31.3.2016. Úhradu je možné provést na
bankovní účet č. 4050001341/6800 s variabilním symbolem:
číslo popisné či evidenční objektu.
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CENA ZA PRODEJ DŘEVA
Druh dřeva

cena včetně
DPH

Palivové dřevo: pouze
podříznutí
Palivové dřevo:
podříznutí, odvětvení,
vytažení

517,50 Kč/m3
při
hmotnosti
1m3 +

805 Kč/m3

při hmotnosti pod
1m3 +

1 897,50
Kč/m3

Větve

zdarma

Kulatina

dle ceníku výkupčích firem

Za listnatý strom bude k ceně připočítáno 100 Kč/m3 včetně
DPH.
NÁJEM KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
Nájem

Kulturní
zařízení

Pivní
sety

Cena
včetně
DPH/den

Cena včetně
DPH/hodinu

600 Kč

25 Kč

ostatní fyzické osoby

1 200 Kč

50 Kč

právn. osoby se sídlem
v Cejli

1 500 Kč

-

ostatní právnické osoby

3 000 Kč

-

FO
s trv.
v Cejli

pobytem

50 Kč/1 kus

Cena platná pro jeden den se počítá při pronájmu sálu KZ delším
než 8 hodin. Od nájmu jsou osvobozeny místní zaregistrované
kluby a spolky.
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍM ŽIVOTEM
V sobotu 12.9
jsme do naší obce
přivítali 5 nových
občánků,
4
holčičky a 1 kluka.
Kulturní program si
pro
nejmenší
připravily děti ze
základní
a
mateřské
školy.
Všem dětem přejeme krásnou procházku životem plnou štěstí a
radosti.
V pátek 6.11. se uskutečnilo tradiční setkání seniorů. Účast
byla hojná a sešlo se okolo 50 seniorů. K tanci a poslechu hrála
kapela Kapka a o kulturní program se postaraly děti ze základní
školy se svým představením „První
školní den“ a písničkami za doprovodu
kytary. Taneční soubor Cejlička si pro
seniory připravil pásmo „Paní máma“.
V sobotu 21.11. se uskutečnil již
čtvrtý ročník cejleckého vinobraní. K
tanci a poslechu hrála naše oblíbená
cimbálová muzika Sylván. Tradiční
obsluha v kyjovských krojích si jako
každý ročník pro nás nacvičila krásné folklórní vystoupení.
V sobotu 28.11. se uskutečnily tradiční vánoční trhy. Vánoční
atmosféru doplňoval svařák a cukroví. Svůj stánek měly
připravený také děti ze základní školy, které prodávaly své
výrobky. Ve vánoční dílničce děti tvořily krásné vánoční koule.
V pátek 4.12. se na návsi u
vánočního
betlému
uskutečnilo
rozsvícení vánočních stromů. O
doprovodný program se postaraly
děti z tanečního souboru Cejlička a
děti
ze ZŠ
Cejle,
které
nám
předvedly
vánoční
příběh
se
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stínovým divadlem a zazpívaly vánoční koledy. Přišel také
Mikuláš, anděl a čerti, kteří obdarovali děti malou nadílkou.
Nechyběl ani lahodný svařák, čaj a topinky.
V letošním roce kromě betlému u vánočních stromů jsme mohli
každý den navštívit naši zvoničku, kde jsme se mohli pokochat
nově
vytvořeným
betlémem
z keramické hlíny.
V sobotu 19.12. se kulturní
zařízení proměnilo ve vánoční
kavárnu, ve které si návštěvníci
mohli
poslechnout
vánoční
koledy, které nám přijela na
dechové nástroje zahrát hudební
kapela JBand. Rok 2015 jsme
společně ukončili v kulturním zařízení s hudební kapelou
Dynamic, úžasnou atmosférou a příjemnou zábavou.
PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2016
Kompletní oprava sociálního zařízení v šatnách TJ Cejle a
dostavba šatny pro návštěvníky víceúčelového hřiště a děti ze
ZŠ a MŠ.
Výstavba víceúčelového hřiště, které bude sloužit pro tenis,
volejbal, nohejbal, streetball, badminton nebo malou kopanou.
Oprava povrchu místních komunikací v Cejli a místních
komunikací na Hutích, rozšíření odstavné plochy u ZŠ.
V případě úspěšnosti získání dotace plánujeme rozšíření prostor
MŠ a navýšení kapacity na 36 dětí; zbudování dvou nových
učeben v ZŠ pro výuku cizích jazyků a výpočetní techniky a
venkovního osobního výtahu; vybudování spojovacího chodníku
od autobusových zastávek do lokality 13 RD, celkovou úpravu
křižovatky u autobusových zastávek a vybudování osvětlených
přechodů a bezpečnostních ostrůvků.
Vyřízení stavebního povolení pro vybudování nové kanalizační
stoky a intenzifikaci biologického rybníka.
Aktualizace zpracované koncepce Prorodinné a seniorské
politiky a zpracování Strategie rozvoje obce na období 2016 –
2020.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE CEJLE
„DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ SE SVÝM ZODPOVĚDNÝM
PŘÍSTUPEM PODÍLÍ NA ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
POMÁHAJÍ TÍM NEJEN PŘÍRODĚ, ALE I ROZPOČTU NAŠÍ OBCE A
SVÉMU DOMÁCÍMU ROZPOČTU.„
Jak jste již zaznamenali, od června 2015 jsme změnili firmu na
svoz komunálního i separovaného odpadu. Nyní nám tuto
službu poskytují Služby města Jihlavy, s.r.o., kterým bych touto
cestou ráda poděkovala za vstřícnost a pomoc s nelehkým
úkolem „Co nejlépe třídit odpad“. Systém třídění v naší obci byl
rozšířen o kontejnery na jedlý a potravinářský olej a o nádoby
na plechovky a drobný kovový odpad. Od března 2016 bychom
chtěli především pro méně pohyblivé občany zajistit sběr
papíru, který by byl odvezen do školy. Podrobnější informace
budou zveřejněny prostřednictvím měsíčního zpravodaje.
Když porovnáme celkové náklady na svoz veškerého odpadu za
rok 2014 a 2015, můžeme vidět, že se jedná o úsporu ve výši
178 171,10 Kč. Díky této úspoře byla cena za odvoz TKO na
rok 2016 snížena na 550,- Kč za osobu nebo rekreační objekt.
Nově jsou od poplatku osvobozeni lidé s trvalým pobytem
v Cejli starší 80-ti let a děti navštěvující ZŠ Cejle mají poplatek
snížen na 50% a to z důvodu, že se aktivně podílí na třídění
odpadu. Jsou zapojeni do projektu „Soutěžíme s Popelou“,
sbírají drobný elektroodpad, baterie, hliníkové plechovky, papír
a víčka. Ve třídách mají umístěné nádoby na tříděný odpad,
pravidelně se zúčastňují přednášek o třídění odpadu a zapojují
se do projektu „Čistá Vysočina“ nebo „72 hodin.“
Od června 2016 máme k dispozici přehled četnosti a množství
vyvážení domovního komunálního odpadu. Bohužel stále máme
v obci občany, kterým slovo třídění odpadu pravděpodobně nic
neříká. Můžeme porovnat všechny objekty podle počtu žijících
osob a jsou zde případy, kdy např. srovnáme objekty, kde žije
jedna osoba. Jeden objekt předá popelnici k vývozu 3x za 7
měsíců, ale jiný objekt se stejným počtem osob 15x za 7
měsíců. U většiny čtyřčlenných rodin se četnost vývozu
pohybuje mezi 10 – 15 za 7 měsíců. Máme zde, ale i rodiny,
které vyváží 2 – 3 popelnice 15x za 7 měsíců.
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Celkové náklady na svoz odpadů v obci Cejle
jednotlivé činnosti

ROK
2014

2015

svoz
a
odstranění
komunálního odpadu

335 713 Kč

203 552 Kč

svoz
separovaného
odpadu

184 067 Kč

136 897 Kč

52 067,80 Kč

50 224,60 Kč

9 600 Kč

9 840 Kč

71 526,50 Kč

68 764,00 Kč

509 921,30 Kč

331 750,20 Kč

služby
dvoře

ve

sběrném

členský příspěvek
příjmy
odpad

za

tříděný

V případě, že není popelnice plná, prosíme Vás, abyste ji
nedávali vyvážet, ani ji nenechávali připravenou před
nemovitostí. I tak šetříte náklady na svoz. A Vás, kteří
odpad netřídíte, a přesto se Vám díky svým uvědomělým
spoluobčanům snížila cena za TKO, prosíme, abyste i Vy
začali třídit. Není to tak těžké.
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY
Obec Cejle
Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu
není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí.
Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání
papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou,
můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři
tašky. Do jedné tašky můžete dávat papír, do druhé plasty a do
třetí sklo. Vytříděné odpady odneste do kontejnerů na tříděný
odpad.
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PAPÍR
Do modrých nádob můžete Prosím, nevhazujte:
odhodit:
× mokrý,
mastný nebo
 noviny, časopisy, reklamní
jinak znečištěný papír,
letáky,
× uhlový
a
voskovaný
 kancelářský papír,

papír,

 knihy, sešity,

× použité

 krabice, lepenka, kartón,
 papírové
sáčky).

obaly

plenky
hygienické potřeby.

a

(např.

SKLO
Do zelených a bílých nádob Prosím, nevhazujte:
můžete
odhodit
podle × keramiku, porcelán,
barvy:
× zrcadla,
 láhve od nápojů,
× drátěné
sklo
a
 skleněné nádoby,
autosklo.
 skleněné střepy – tabulové
sklo (do zelené nádoby).
PLASTY
Do žlutých nádob můžete Prosím, nevhazujte:
odhodit:
× novodurové
trubky,
 PET láhve od nápojů –
PVC
prosím, nezapomeňte je × obaly od nebezpečných
sešlápnout!
látek (motorové oleje,
 kelímky, sáčky, fólie,
 výrobky a obaly z plastů,
 polystyrén.
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POUŽITÉ TUKY A OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ
Použité oleje a tuky ukládejte do kontejnerů v pevných
plastových a uzavíratelných obalech, aby nedošlo k jejich úniku
a následného znehodnocení.
Do těchto nádob můžete Prosím, nevhazujte:
odhodit:
× technické oleje (převodové,
 fritovací oleje
motorové, tlumičové)
 ztužené jedlé tuky
× maziva a kapaliny
KOVY
Kovový odpad můžete také zdarma odevzdat ve sběrném dvoře
nebo při každoroční sběru kovového šrotu.
Do nádob můžete odhodit:
Prosím, nevhazujte:
 veškeré plechovky bez zbytku × kovové obaly znečištěné
jídel
zbytky potravin, barev a
 hliníkové kelímky od svíček
jinými
nebezpečnými
 hliníkové fólie
látkami
 veškeré plechovky od nápojů
BIOODPAD
Do hnědých nádob můžete
odhodit:
 listí, tráva
 zbytky rostlin: kořeny a
listy zeleniny, květiny apod.
 kousky
větví
i
keřů
(posekané,
nastříhané,
prořezané nebo zpracované
štěpkovačem)
 spadané ovoce (prokládané
trávou a řezem z keřů)
 zbytky zeleniny a ovoce:
okrajky z brambor, mrkve,
kousky jablek apod.
 čajové
sáčky,
kávová
sedlina
 skořápky z vajec

Stránka 11

Prosím, nevhazujte:
× živočišné zbytky
× kosti, maso, uhynulá
zvířata, kůže
× biologicky
nerozložitelné látky
× popel
× chemicky ošetřený či
cizorodý materiál
× exkrementy
masožravých zvířat
× tekuté zbytky jídel
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SBĚR ŠATSTVA, OBUVI, LŮŽKOVIN A HRAČEK
Do těchto nádob patří nepotřebné oblečení, obuv (pouze pár),
lůžkoviny a hračky. Pouze čisté, suché uložené v plastovém
pytli. Tento kontejner je umístěn na křižovatce pod ZŠ a MŠ.
ELEKTROODPAD – SBĚRNÉ MÍSTO CEJLE – U GARÁŽÍ
SMĚREM NA ČEŘÍNEK
Elektroodpad určený k recyklaci v rámci zpětného odběru musí
být odevzdáván kompletní nepoškozený.
Patří sem:
 velké domácí spotřebiče
 zařízení informačních
o mrazničky, chladničky
technologií a
o pračky, sušičky, myčky
telekomunikačních zařízení
o sporáky, varné plotny a
o všechny druhy
desky
počítačových monitorů
o velké ventilátory,
o počítače, notebooky,
klimatizace, topidla,
karty, optické mechaniky,
radiátory
myši, klávesnice
 malé domácí spotřebiče
o telefonní přístroje –
o žehličky, vysavače
klasické, bezdrátové,
o topinkovače, fritovací
mobilní
hrnce, elektrické nože,
o faxy, záznamníky
mikrovlnné trouby,
o tiskárny, malé stolní
odsavače
kopírky, kalkulačky
o váhy, malé ventilátory
 spotřebitelská zařízení
o mlýnky, kávovary
o všechny druhy televizních
o fény, holicí strojky, kulmy,
přijímačů
elektr. zubní kartáčky,
o videopřehrávače, DVD
masážní strojky
přehrávače,
 osvětlovací zařízení
radiopřijímače, věže,
o zářivky – lineární, kruhové
kazetové magnetofony,
úsporné se závitem nebo
gramofony, domácí kina,
nástrčkové výbojky
reproduktory, dálkové
 elektrické a elektronické
ovladače, sluchátka
nástroje
o videokamery, digitální a
o vrtačky, pily, sekačky,
analogové fotoaparáty,
brusky, nýtovací kleště,
teleobjektivy, blesky
křovinořezy, nůžky na živý
 hračky, vybavení pro volný
plot, frézy, pájky, svařovací
čas a sporty
přístroje, čerpadla apod.,
o
herní konzole, videohry
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o elektrické a elektronické
hudební nástroje

včetně ovladačů – joysticky,
gamepady apod.
o
elektrické hračky –
autodráhy, vláčky, RC modely
apod.
Drobné elektrospotřebiče a baterie můžete ukládat do
připravených nádob v přízemí OÚ Cejle nebo je mohou děti
nosit do školy.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2016
VÝTĚŽEK ZE SBÍRKY V CEJLI
CELKEM 8.747,- Kč
Tato částka byla poukázána na konto Charita Česká republika a
dle potřebnosti bude rozdělena, podle příslušných kritérii.
Všem, kteří nám jakoukoliv částkou přispěli, ještě jednou
ze srdce

d ě k u j e m e.

Děkujeme i koledníkům:
1.skupina dětí:
Alžběta
Vušková,
ZŠ Kostelec
Deniska
Smejkalová,
ZŠ Kostelec
Filip Košťál,
ZŠ Kostelec
2.skupina dětí:
Jakub Košťál, ZŠ Kostelec
Kateřina Košťálová, ZŠ Kostelec
Jakub Hromádka, ZŠ Cejle
3. skupina dětí:
Simona Linhartová, ZŠ Křížová ul., Jihlava
Lukáš Vašíček, ZŠ Cejle
Elena Berková, ZŠ Cejle
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Knihovna Cejle
V knihovně máme zapsaných 99 čtenářů. Pravidelně nás
navštěvuje 44 registrovaných čtenářů z toho 3 děti do 15 let.
Potěšilo by mně, kdyby k nám chodilo více rodičů s dětmi.
Máme vám co nabídnout, je zde 1502 ks svazků z toho naučná
literatura pro dospělé 105ks, beletrie pro dospělé 130ks. Pro
děti u nás najdete naučné literatury 32 ks a beletrie pro mládež
234ks svazků.
V případě většího zájmu máme možnost dokoupení nových
knih.
Celkem si naši čtenáři za rok 2015 vypůjčili 797 knih. Oblíbené
jsou detektivky, romány pro ženy a také historické romány a
scifi a fantasty literatura.
Výborná je spolupráce s Krajskou knihovnou Jihlava, která nám
ve Výměnném fondu poskytuje knihy všech žánrů. Využili jsme
do dnešního dne celkem 11 souborů obsahujících 695 titulů.
Také nám vypomohou okolní knihovny v Kostelci, Dolní Cerekvi
a Batelově s knihami povinné četby hlavně pro maturanty.
V roce 2015 jsme uspořádali soutěžní odpoledne plné her a
soutěží. Zúčastnilo se 35 dětí. Vyplňovaly kvízové otázky a pak
si vybraly z nabídky deskových her a mohly soutěžit. Kladný
ohlas byl od účastníků z Táborové osady Mešnice.
Úspěšná byla také návštěva v knihovně nejmenších dětí z
mateřské školy Cejle. Nejprve navštívili obecní úřad a p.
starostka je seznámila se symboly obce a také si mohly zahlásit
v místním rozhlase. V knihovně vyslechly pověsti z našeho okolí
a pak soutěžily v doplňování a skládání různých literárních
tajenek.
Těším se na Vás

Miloslava Nováková
Soubor Cejlička

Myšlenka založit taneční folklorní soubor v Cejli přišla na svět
na obnoveném setkání rodáků Cejle v roce 2014. Přišel s ní
vlastně ing. Jaroslav Veselý, který po zhlédnutí tanečního
vystoupení dětí pod mým vedením, mi při odpolední kávě tuto
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myšlenku vnukl. Jarda je totiž, tak jako já, dlouholetým členem
folklorního souboru písní a tanců Vysočan Jihlava.
Na setkání rodáků tak vlastně už vystupovaly děti, které i dnes
tvoří soubor Cejlička. Na vystoupení pro rodáky jsme zkoušeli
asi dva měsíce a to pouze účelově, jedno jediné 10 min. pásmo
s názvem Zlatá brána.
Vystoupení se všem moc líbilo, a protože paní starostka danou
myšlenku – založit v Cejli taneční soubor – podpořila, nic
nebránilo tomu, abychom se scházeli i nadále a pokračovali
v dalším nacvičování.
S rodiči a vedením obce jsme se domluvili na pravidelném
setkávání, vždy jednou týdně ve středu od 17 do 18 hod. Na
začátku bylo potřeba děti seznámit se základními prvky
tanečních kroků.
Taneční průprava se skládala ze základní chůze do rytmu v
kruhu, v diagonále nebo v řadě. Postupně jsme přidávali další
taneční kroky a různé druhy tanečních postojů. Výuka vždy
vedla ke konkrétnímu tanci, který se pak stal součástí dalšího
tanečního pásma.
Na začátku roku 2015 jsme pak zařadili i hudební průpravu pod
vedením Sylvy Neckářové a její dcery Kateřiny, která nás také
doprovází na klávesové nástroje při vystoupeních.
Dbáme také
básniček.

na

přednes

různých

říkadel

a

tematických

Za dva a půl roku našeho trvání jsme secvičili pásma Zlatá
brána, Zlatá brána II, pásmo Panímáma a pásmo koled. Naučili
jsme se i básničky pro maminky a babičky a říkadla s vánoční a
jarní tématikou. Vystupujeme pro potěšení i při různých
výročních dnech obce Cejle.
Naše vystoupení se vždy velmi líbí nejen nám, ale hlavně
divákům, pro které vše cíleně a pravidelně nacvičujeme.
Máte-li chuť se k nám připojit, rádi uvítáme ještě nějaké další
členy ve věku od 5 do 10 let.
Mgr. Pavla Havlová – vedoucí souboru Cejlička
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zveřejňování údajů ve společenské rubrice v místním
zpravodaji.
Vážení občané,
pokud budete chtít pogratulovat prostřednictvím naší nové
rubriky „Blahopřejeme“, prosíme Vás o písemný souhlas
s uveřejněním blahopřání, který od nás obdržíte v časovém
předstihu.
V případě, že budete chtít pogratulovat nebo uskutečnit obřad
k výročí zlaté nebo diamantové svatby, sdělte nám
v dostatečném předstihu datum této události. V případě zájmu
o zveřejnění opět prosíme o Váš písemný souhlas.
Rodiče nově narozených občánků, pokud budete mít zájem se
zúčastnit Vítání občánků, prosíme Vás o písemný souhlas se
zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání
občánků. Nově již nebudou pozvánky zasílány automaticky.
Přihlášku si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Veškeré písemné souhlasy jsou nutné v souvislosti se zákonem
č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Děkujeme za pochopení.
Dne 23.1.2016 poprvé v naší obci obnovili své ANO ku
příležitosti zlaté svatby paní Helena a Jan Bruzlovi.
„Přejeme Vám, ať je
Vašemu krásnému a
obdivuhodnému spojení i
nadále požehnáno a Vaše
láska ať nezná konce“
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Blahopřejeme k životnímu jubileu
Leden
Jelínková Jana

Cejle 104

70 let

Suchý Jan

Cejle 108

70 let

Štefl Miroslav

Cejle 14

60 let

Havel Jiří

Cejle 27

60 let

Únor
Suchý Josef

Cejle 96

80 let

Jilich Vlastislav

Cejle 12

60 let

Cejle 122

60 let

Březen
Jelínek Josef

MASOPUST
Kdy je masopust?
Masopust není sice církevní svátek, ale i tak je zařazen do
církevního kalendáře. Masopust je třídenní svátek, jehož termín
konání je závislý na datu Velikonoc, protože mezi masopustem
a Velikonocemi musí uběhnout 40-ti denní půst. Odpočteme-li
od Popeleční středy 40 dní, zjistíme přesné datum masopustu.
Co se dělá o masopustu?
Masopust je obdobím hodování a veselí mezi dvěma postními
dobami. Při masopustu se konají taneční zábavy, veprostřed vsi
se konají zabijačkové hody, ale také třeba svatby. Masopust je
plný různých rituálních úkonů, nejznámější je určitě masopustní
průvod, kdy se lidé z vesnice převlékají do různých kostýmů a
obcházejí ostatní občany, aby jim předvedli své masky. Někdy
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se také konaly scénické výstupy, které měly pro obyvatele
význam, například když někdo v obci učinil hrdinný skutek a
někoho zachránil. Nedílnou součástí masopustu jsou i taneční
zábavy.
Historie masopustu
První písemné zmínky o masopustu
pochází již ze 13. století. Naši předci si
na masopustní veselí velmi potrpěli, i
když se to církvi moc nelíbilo. Dříve se
jednalo o velice hlučné svátky, než jak
je známe dnes. Veselili se všichni
bohatí i chudí, pán i sluha, mistr i tovaryš, každý z nich si užíval
masopust, co nejvíce to šlo. Masopustní radovánky zahrnují
také jídlo, a to především masopustní šišky a masopustní
koblížky. Dokonce i čeští králové si na svých hradech strojili
vlastní masopustní hody, které nebyly tak selské, nýbrž
oplývaly mnohostí a byly velice nákladné.
Svou historii a vlastně i tradici na každoročních masopustech
tvořily a tvoří tradiční masky. Mezi takové masky patří
rozhodně medvěd, který býval občas vedený na řetězu
medvědářem. Další tradiční maskou bývala tzv. klibna (nebo-li
šiml, kobyla či koníček), jež skrývala často dvě osoby. Častá
byla i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem či rancem na
zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel, a spousta
dalších.
Masopustní dny
Tučný čtvrtek se nejmenuje tučný jen tak. Na Tučný čtvrtek se
má k obědu uvařit vepřová pečeně se zelím a knedlíky a tento
den by si měl dát každý piv a mastného jídla kolik jen snese.
Masopustní neděle neboli taneční neděle, protože v neděli po
obědě vyhrávali hudebníci na návsi pro občany, a tím také zvali
obyvatele k muzice. Často se tancovalo až do pondělního rána:
„Pivo teklo proudem, z bot tanečních párů se jen kouřilo a
veselého křiku neubývalo ani v časných ranních hodinách.“
Masopustní pondělí bylo pokračováním tancovačky z neděle, ale
šlo spíše už o tzv. mužovský bál, kdy tancovali jen ženatí a
vdaní občané.

Stránka 19

Cejlecký zpravodaj
Masopustní úterý býval svátečním dnem, kdy byly masky
všude. Obcházely stavení s muzikanty a dostávaly odměnu
v podobě koblih, vajec, uzeného masa, ale také i obilí a peníze.
Masopustní úterý bylo zakončeno tradičním „pochováním basy“,
které symbolizovalo na 40 dní konec tanečních a hudebních
veselic.
Masopustní pranostiky na Masopustní úterý
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Svítí-li slunce o masopustě, bude pěkná
pšenice a žito podzimní.
Krátký masopust – dlouhá zima.
Bude-li příjemné povětří v masopustní
úterý, bude dosti hrachu.
Teče-li v úterý masopustní voda kolejem,
bude úrodný rok na len.
Masopustní recept
Masopustní koblihy
Suroviny: 1kg hladké mouky, 80g cukru 100g másla, 6-8
žloutků, 4 lžíce rumu, 60g droždí, 0,5 litrů mléka, lžička soli,
tuk na smažení, citronová kůra
Postup: U koblih záleží na tom, aby měly všechny suroviny
stejnou teplotu, proto si vše připravíme do teplé místnosti.
Koblihy mají být lehké, nenapité tukem, a proto do nich
přidáváme alkohol.
Do vlažného mléka rozdrobíme droždí na kvásek. Máslo utřeme
s cukrem a se žloutky. Poté přidáme mouku, kvásek, rum, sůl,
citronovou kůru a mléko. Vypracujeme vláčné těsto a necháme
v teple kynout. Po vykynutí si na vále rozválíme placku asi 1cm
silnou a kulatým tvořítkem vypichujeme koblihy. Koblihy mohou
být neplněné nebo je můžeme naplnit zavařeninou či makovou
nádivkou. Na vále je ještě necháme vykynout, a pak je
smažíme na oleji, 100% tuku nebo sádle. Tuku musí být tolik,
aby koblihy plavaly. Hned jak jsou zlatavé, vyndáme je a
obalíme v cukru.
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JAK STRÁVILY ZÁŘÍ AŽ PROSINEC 2015 DĚTI V ZŠ A MŠ
CEJLE
Září 2015 přineslo do cejlecké školy
velké
změny.
S příchodem
nových
pedagogů začaly být využívány nové
metody a formy práce. Výuka čtení v 1.
ročníku probíhá metodou splývavého
čtení, která každému dítěti umožní zvolit
si vlastní tempo a zároveň naučit se
plynule číst s porozuměním. Každá
hláska je poznávána všemi smysly.
Vychází ze znalostí funkce centrální
nervové soustavy, očních pohybů, síly
hlasu a dechu. V hodinách se děti učí
tvarovat a barvit hlas, hodně volat. Využívají se dramatizace,
pestré pohybové aktivity a rozmanité pomůcky. Například při
výuce písmene U prvňáčky navštívila užovka.
Do výchovně vzdělávacího procesu jsou pravidelně zařazovány
prvky osobnostního rozvoje, jelikož si uvědomujeme, že škola
musí nejen děti vzdělávat, ale také pozitivně ovlivňovat jejich
osobnost.
Především starších školáků se
týká vydání školního časopisu
Cejláček, jehož první číslo
vyšlo v listopadu 2015. Jedná
se o čtvrtletník. Autory jsou
výhradně žáci školy.
Změny,
které
ve
škole
nestaly, v Cejláčku vystihli
naši žáci takto: Ve škole ZŠ a
MŠ Cejle se toho hodně změnilo. Mají tam nové paní učitelky,
žáky a pana učitele. Sbírají hliník, papír a víčka, třídí i odpad.
Udělali si i nové (školní) akce např. skokan roku kdy děti
soutěží v dobrých
skutcích,
sběru,
pilnosti atd. Školní
mléko to je projekt,
kdy se do školy
dováží mléko, buď
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ochucené, nebo normální. Pravidla naší třídy - to si každá třída
vymyslí svoje pravidla, která se nesmí porušit a za porušení si
vymysleli tresty. Ve škole děláme i hry a soutěže, při kterých se
i učíme.
Za období září až prosinec 2015
proběhla ve škole řada akcí. Mezi
nejvýznamnější
patří
nácvik
požárního
poplachu,
výroba
trojrozměrného
plánu
Cejle,
vzdělávací
program o třídění
odpadů
ve
sběrném
dvoře,
projektový
den
u
příležitosti
Mezinárodního
dne
jazyků,
logopedická
depistáž,
vystoupení při příležitosti vítání
občánků,
setkání
seniorů,
rozsvěcení
vánočního
stromečku, čištění obce v rámci
celostátního projektu 72 hodin,
vzdělávací
programy
v ZOO
Jihlava,
příprava
školních
výrobků na vánoční trhy, žáci
v rolích učitelů, účast na vzdělávacích a uměleckých
představeních (Človíček a jeho
svět,
Čertovská
pohádka,
maňáskové divadlo, sférické
kino, Vánoční punč), beseda o
sociálně patologických jevech,
čtení rodičů dětem (projekt
Celé
Česko
čte
dětem),
návštěva ze záchranné stanice
zvířat, vánoční besídka, vánoční
spaní ve škole.
Snažíme se také propojovat
mateřskou a základní školu. Jednou z akcí bylo provázení
předškoláků žáky základní školy.
Řada akcí byla určena nejen dětem, ale zapojily se do nich také
rodiče. Jedná se o drakiádu, dýňování, beseda o myslivosti,
Mikulášskou nadílku, vánoční dílničky.
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Škola se také mediálně prezentovala. O podzimním tvoření ve
škole byl otištěn článek v Jihlavských listech.

Internetové stránky školy byly oceněny jako finalisté soutěže
sCOOLweb (v kategorii malotřídek skončily mezi deseti
nejlepšími v České republice), jejíhož vyhlášení jsme se v Praze
zúčastnili.
Výhled do dalšího období je plný očekávání. Kromě zápisů do
školy a do školky nás čeká další projektový den. Budeme také
sportovat. Jestli bude přát počasí, školáci vyrazí se svými
pedagogy na lyžařský výcvik na Křemešník, pojedeme také
bruslit. Od konce února budeme jezdit na plavecký výcvik.
Ačkoliv máme za poměrně krátkou dobu za sebou mnoho práce
oceněné úspěchem, budeme se stále snažit udržet vysoký
standard výchovně vzdělávacího procesu. Našim cílem vždy
bude spokojené a vzdělané dítě.
Mgr. Marta Kozdas, Ing.
ředitelka školy
BERUŠKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Týden po týdnu v každém
měsíci se plnila témata dle
ročního plánu, všechna jsou
vždy na webových stránkách
k přečtení a s fotografiemi ke
zhlédnutí.
Plnil se také každý měsíc i
plán akcí pro školní rok
2015/2016,
od
Vítání
občánků, až po Vánoční
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besídku a tvoření. Děti navštěvovaly jihlavská divadla,
ZOO nebo jsme v MŠ přivítali různá divadélka a vzdělávací
programy.
Zaměřili jsme se na spolupráci s rodiči, ať již častějšími
informačními schůzkami, tak společnými odpoledními akcemi a
aktivitami.
Děti
úžasně
zvládají jakékoliv výtvarné
činnosti a zadání (každý
týden
je
školka
i
s
šatnou nazdobená
jejich
výtvory, aby rodiče mohli vše
zhlédnout), naučí se velmi
rychle nové písničky, zvládají
rytmizaci, několik básniček
najednou. S rodiči poctivě
třídí a nosí papír, víčka od PET lahví či různé
materiály do školky pro
práci dětí.
Velkou
výhodou MŠ je možnost
chodit a být
často
venku
na
čerstvém
vzduchu, pokud počasí
dovolí,
tak
každý den,
a to i
odpoledne.
Velký důraz je kladen
na pohyb dětí.
Předškoláci
poctivě
pracují
a
připravují
se,
ať již při práci s
Kuliferdou,
různými
pracovními
listy
a
úkoly
pro
předškoláky, rozvíjí se jejich slovní
zásoba, slovní projev, představivost,
orientace v prostoru, jemná motorika
a základní návyky a dovednosti
potřebné pro školu. Paní učitelka Berková se u dětí zaměřuje na
logopedickou prevenci. Děti, dle zájmu rodičů, se zapojují do
různých zájmových kroužků a aktivit, které škola nabízí. Zdravě
se stravují a pevně dodržují pitný režim.
Bc. Gabriela Nováková
učitelka MŠ
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NĚKTERÉ ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA O
CESTOVNÍCH DOKLADECH A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD
1.1.2016
Cestovní doklady
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený
cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní
úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o
vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při podání
žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu,
bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním
poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán
při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se
na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas
s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším
15 let s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít v místě
podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu
s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000
Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč.
Zároveň se ruší vydávání cestovních pasů bez biometrických
údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6
měsíců.
Občanské průkazy
Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let.
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově
vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě
změny některého údaje zapsaného v takovém občanském
průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto
nutné občanský průkaz vyměnit.
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského
průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu
bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého
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občan požádal o vydání občanského průkazu. V případě, kdy
občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude
převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti,
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní
poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu.
Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR a nemá občanský
průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 5 let,
nejpozději však do 30 dnů od dne, kdy dosáhl věku 15 let.
Čerpáno ze zdroje Ministerstva vnitra,
odboru správních činností

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
Únor
13.2. – Masopust
20.2. – V. ročník obecního plesu
27.2. – Dětský karneval
Březen
7.3. – Kurz keramiky
19.3. - Velikonoční trhy
Do 31.3.2016 prosíme zájemce o plánovaný zájezd do
Janáčkova divadla na představení opery La Traviata, aby se
nahlásili na OÚ. Cena vstupenky včetně dopravy je 400,- Kč na
osobu. Pro seniory trvale žijící v obci Cejle 300,- Kč na osobu.
Podrobnější informace o konaných akcích, termíny kurzů
keramiky a pletení z pedigu budou upřesněny prostřednictvím
měsíčních zpravodajů.
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VELIKONOCE
Jaký význam mají Velikonoce?
Velikonoce jsou pro pohany oslavou jara, ale pro církev mají
obrovský význam. Význam slova je jasný, Velikonoce, tj.
„veliká noc“. V předvelikonoční sobotu se koná tzv. Velikonoční
vigilie, což je slavnostní „bohoslužba noci“, v níž má být
vzkříšen Ježíš Kristus. Velikonoční neděle neboli Boží hod
velikonoční, je oslavován jako Ježíšovo zmrtvýchvstání a
vítězství nad smrtí.
Velikonoce se slaví více než jeden den, ale celý týden, tzv.
velikonoční oktáva. Ovšem pokud bychom brali celou dobu
Velikonoc jako takovou, tak ta končí až 50.dne slavností Seslání
Ducha svatého.
Kdy se slaví Velikonoce?
Vypočítávání Velikonoc není tak snadné, jak se na první pohled
zdá. Velikonoční neděle se slaví po prvním jarním úplňku. Jenže
kdy je začátek jara? Tzv. církevní jaro začíná vždy 21.března,
ale tzv. astronomické jaro se od církevního vzdaluje až o dva
dny, může to být 19. nebo 20.března. A úplněk se vypočítává
velice složitě pomocí tzv. cyklických výpočtů a i tak se od
skutečného astronomického úplňku může lišit i dva dny.
Přesná definice vypočítávání Velikonoc tedy zní: „Velikonoční
neděle připadá na první neděli po cyklicky zjištěném úplňku,
připadajícím na 21.března nebo nejblíže následující dny.“
Velikonoční pondělí
Pro Velikonoční pondělí je typické koledování, kdy chodí chlapci
mrskat dívky mrskačkou, pomlázkou, proudkem či vařečkou,
aby po celý následující rok byly krásné a zdravé. Za každé
vymrskání jsou chlapci odměněni malovaným vajíčkem. Ale
pozor, ti kteří mrskání do 12 hodin nestihnou, smějí dívky polít
studenou vodou.
Takovou zvláštní zajímavostí je přestupný rok, kdy je vše
opačně. Tj. na přestupný rok chodí mrskat dívky chlapce. Takže
letos dívky se nenechte zmrskat, ale jděte a zmrskejte chlapce.
Na velikonoční pondělní ráno se koná všude po kostelích
slavnostní mše svatá s velikonočními tématy.
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Jak slavili naši předci?
Na Velikonoční pondělí bylo dříve zvykem, že chlapci číhali na
dívky ráno, když šly do kostela. V některých místech Moravy
dokonce chlapci polévali dívky studenou vodou.
Poté co chlapci vyšlehali dívky, dostali vajíčko, kterého si velice
vážili, protože dívky strávily nad vajíčky i několik hodin. Vajíčka
byla ručně malovaná a v mnoha případech šlo o umělecká díla.
V hospodářstvích bylo zvykem, že hospodář musel našlehat
všem ženám i dívkám ve svém statku, aby byly stále čilé a
pracovité.
Odpoledne patřilo hrám nejen pro děti, hrálo se hlavně
s vajíčky. Například chlapci ťukali vajíčkem o vajíčko, a komu
prasklo první, prohrál a musel dát své vajíčko vítězi.
Večer patřil dospělým mužům, kteří šli do hospody na muziku.
Barevné Velikonoce
Svatý týden je zaplněn barvami:
20.březen
21.březen
22.březen
23.březen
24.březen
25.březen
26.březen
27.březen
28.březen
3.duben

Květná neděle
Modré nebo žluté pondělí
Šedivé úterý
Škaredá středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Boží hod Velikonoční
Červené pondělí
Bílá neděle

Na Škaredou středu by se měly
vymetat komíny a hlavně se
tento den vůbec nemračte,
protože hrozí, že se pak budete
mračit všechny středy v roce.
Pro Zelený čtvrtek je příznačná
zelená strava, takže si dejte
třeba špenát, brokolici či zelí,
ať jste po celý rok zdraví.
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Velký pátek nebo také magický pátek, protože tento den hory
otevírají své poklady. Ale rozhodně nikomu nic nepůjčujte,
protože půjčená věc by mohla být začarovaná, a také nehýbejte
se zemí (nekopejte a nerýpejte v zemi) a nevěšte prádlo,
protože by bylo namáčené do Kristovy krve.
Na Velikonoční pondělí neboli Červené pondělí má zvláštní
význam červené vajíčko, jemuž je připisován ochranný až
blahonosný význam.
Velikonoční symboly
Beránek je symbolem ukřižovaného Ježíše Krista, který byl jako
nevinný, čistý a poslušný beránek obětován na kříži a jeho krev
zachránila pokřtěné od hříchu a od smrti. Beránek patřil
k tradičním velikonočním pokrmům, ale dnes je spíše než
jehněčí pečení na stole vystřídán beránkem upečeným z těsta.
Kříž je symbolem Velikonoc hlavně proto, že Kristus byl na kříži
ukřižován.
Vejce je symbolem nového života, plodnosti, úrodnosti a také
vzkříšení. Zvyk konzumovat vejce v době Velikonoc souvisel
s postem, který Velikonocům předcházel a při kterém se vejce
jíst nesměla.
Pomlázka měla za úkol omladit, protože
mladým zeleným proutkům, ze kterých byla
vytvořena, se připisoval magický (omlazující)
účinek.
Mazanec je nejstarší velikonoční pečivo. Má
tvar chlebového bochníku, aby připomínal
„Boží dárek“. Před pečením se mazance
nařezávají křížem pro připomenutí ukřižování
Ježíše Krista.
Velikonoční svíce je znamení vzkříšeného
Krista. Označována také jako Světlo Kristovo či Světlo světa.
Velikonoční zajíc je nejmladší symbol Velikonoc. Symbolizuje
štěstí, plynoucí čas a pomíjivost života.
Jidáše se pečou na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Mají podobu
stočeného provazu, připomínajícího oprátku, na které se oběsil
Jidáš po zradě Ježíše. Jidáše se jedly pokapané medem.
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Nedílnou součástí Velikonoc je také básnička, jež je předříkána
při mrskání dívek (dnes se používá pouze první sloka):
Hody hody doprovody,
Dejte vejce malovaný,
Nedáte-li malovaný,
Dejte aspoň bílý,
Slepička vám snese jiný
V komoře v koutku
Na zeleným proutku.
Proutek se ohýbá,
Slepička kokrhá.
Dejte ji jísti,
Dejte jí píti,
Dejte jí semence,
Ona snese tři vejce.
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.

Skoč panno do vody,
Pro ty černé jahody.
Proč bych já tam skákala,
Své sukýnky máchala,
Kde bych si je usušila?
U pana Víta.
Vít není doma,
Jel do Berouna
Pro čtyři ovce,
Pro pátého skopce,
Pro šestého berana,
Snědli jsme ho do rána
I s rohama.

Velikonoční recepty
Mazanec
Suroviny: 200g cukru, 200g másla, 3 žloutky, vanilkový cukr,
citronová kůra, 1kg polohrubé mouky, 60g kvasnic, mléko, sůl
Postup: Nejprve necháme vzejít kvásek: do
hrnečku si nalijeme trochu vlažného mléka,
kvásek do něj rozdrobíme a trošičku
posypeme moukou. Cukr, máslo, žloutky,
vanilkový cukr a citronovou kůru utřeme ve
veliké míse. Poté co nám vzejde kvásek, jej
přidáme do těsta spolu s polohrubou moukou, solí a podle
potřeby i mléka. Těsto necháme odležet, dokud nám nenakyne,
a pak už můžeme vytvořit 2 bochníky, které si dáme na plech
podložený pečicím papírem. Vršek mazance můžeme posypat
mandlemi, ale hlavně jej musíme potřít bílkem. Pečeme
v troubě na 180°C dokud nebude Mazanec zlatavý. (Rada:
V troubě si mazanec přikryjte pečicím papírem, aby se vám
nespálil, ale stejně jej nezapomeňte hlídat.)
Jidáše
Suroviny: 1kg polohrubé mouky, 100g krupicového cukru, 1
lžička soli, 50g droždí, 2 žloutky, 1 žloutek na potření, 200ml
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mléka, 120g másla, med na polití, případně
rozinky či nové koření na dozdobení
Postup: Do prosáté mouky s cukrem a se
solí rozdrobte droždí, přidejte žloutky, vlijte
mléko a máslo a vypracujte těsto hustotou
podobné mazancovému. Nechte vykynout. Rozdělte ho na 20
kousků a z nich vyválejte asi 20cm válečky. Tvořte různé tvary.
Přemístěte je na plech s pečicím papírem, potřete žloutkem
promíchaným s trochou vody a pečte při 180°C asi 20 minut.

ORDINAČNÍ HODINY A KONTAKTY NA OBVODNÍ LÉKAŘE
MUDr. Havelka Jan – praktický lékař

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dolní Cerekev tel. Kostelec
tel.
567 315 020
567 573 014
12:00 - 14:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
12:00 - 18:00
12:00 - 14:00
7:00 - 11:00

MUDr. Přemysl Fučík – stomatolog
Kostelec
tel. 567 573 014
Pondělí
7:30- 14:00
Úterý
7:30- 14:00
Středa
7:30- 12:00
Čtvrtek
7:30- 14:00
Pátek
7:30- 12:00
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ZÁBAVNÝ KOUTEK
Pro začátečníky:
7
1

Pro pokročilé:

5

9 4

5 9 3 8 2

9 4

1 2 6

4 3 7

6

7

4

1 9 5

5

3 9 2 1 4
4

6 7 3

5 1 7
6

9 6 7 4 5

2 6

6 2 9 4 5

7 1

6

4 8

8 1 2

2

5

5 8

6 9
3 9

4

3

8

1

8

3

5

2 6

7

5

3 9

Pravidla hry: Doplňte chybějící čísla do předvyplněné tabulky
tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každém z devíti
čtverců byla použita všechna čísla 1 až 9. Čísla se nesmí
opakovat v žádném sloupci, řádku ani menším čtverci.
Pro nejmenší:
5.

1.

8.

2.

3.

3.

1.
2.

6. 7.

4.

4.
s

n

ě

h

7.

u

l

a

K
5.
6.
8.
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Užitečné kontakty:
Obecní úřad: www.cejle.cz
Pavlína Nováková (starostka) 737 952 830, 603 218 599
starostka@cejle.cz
Antonín Seknička (místostarosta) 777 248 255
mistostarosta@cejle.cz
Jana Kovářová (účetní, referentka) 603 218 585
ucetni@cejle.cz
Miloslava Nováková (knihovnice) miluskanovacka@seznam.cz
Základní škola - 567 316 140, zs.cejle@seznam.cz Mgr.Ing.
Marta Kozdas, ředitelka
Mateřská škola - 605 907 336, ms.cejle@seznam.cz
Školní jídelna – 567 316 027, cejle.jidelna@seznam.cz
Pošta Kostelec 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 Po÷Pá 7:30 – 11:00 15:00 –
17:00 So 7:30 – 11:00 14:00 – 15:00
Sjezdovka Čeřínek 720 395 658 autonot@ji.cz; www.cerinek.cz
Havárie: plyn 1239, elektřina 800 22 55 77
Voda - Pavel Klimeš 724 223 942
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Jednotná linka tísňového volání 112 – zejména pro cizince
nemluvící česky
Policista z Vaší ulice: pprap. Jiří Koukal – služebna Třešť 974
266 741, 567 224 333
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Autobusové spoje:
J IHLAVA

-

CEJLE

Odj.

číslo
stanoviště

Příj.

4:35

27

4:49

6:45

13

7:01

7:00

13

7:12

8:15

12

8:33

11:00

13

11:15

13:30

12

13:45

15:10

13

15:26

16:20

12

16:36

17:50

13

18:05

16:30

13

16:46

CEJLE
Odj.

-

číslo
stanoviště

Příj.
5:00

6:02

6:18
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Bus
760451
Bus
760650

Bus
760650
Bus
760681
Bus
760650
Bus
760681
Bus
760650
Bus
760681
Bus
760650
Bus
760650

jede v X
jede v X
jede do 30.VI. v X,
nejede 29.I.,od 6. do
14.II.,24.III.,
jede od 1.IX. v X,
nejede 26.,27.X
jede v 3,
nejede 6.VII.,28.IX.
jede v X
jede v X
jede v X
jede v X
jede v X
jede v neděli a ve svátcích

J IHLAVA

4:45

7:17

Spoj

7:34

Spoj
Bus
760650
Bus
760650
Bus
760650

jede X
jede X
jede do 30.VI v X,
nejede 29.I., od 6. do
14.II., 24.III.,
jede od 1.IX. v X,
nejede 26., 27.X.
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8:22

8:35

11:21

11:36

11:29

11:45

12:43

13:00

14:45

15:00

Bus
760650
Bus
760681
Bus
760681 6
Bus
760650

jede v 1,2,4,5, nejede
28.III., 5.VII, 28.X., 17.XI.
Jede v 3, nejede 6.VII.,
28.IX.

Bus
760681

jede do 30.VI v X,
nejede 29.I., od 6. do
14.II., 24.III.,
jede od 1.IX., v X,
nejede 26., 27.X.

jede v X

jede v X

Bus
jede v X
760650
Bus
14:10
jede v neděli a ve svátcích
13:35
760650
Dopravce: ICOM transport a.s., Jihlava
16:15

16:30

Vysvětlivky:
X - jede v pracovních dnech
1 - jede v pondělí
2 - jede v úterý
3 - jede ve středu
4 - jede ve čtvrtek
5 - jede v pátek
Aktuální změny a detailnější informace naleznete na:
http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/
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