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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abychom Vám prostřednictvím našeho
zpravodaje popřáli krásné léto, pěkné slunné
počasí a zaslouženou dovolenou, na které si
odpočinete, načerpáte dostatek nových sil a
prožijete krásné chvíle s vašimi přáteli. Dětem
přejeme hezké a bezstarostné dva měsíce,
spoustu nových zážitků a poznání.
Pavlína Nováková a Antonín Seknička
Vážení občané Cejle,
Na základě Vámi vyplněných dotazníků
„Jak zlepšit život v naší obci“ jste velmi často
odpovídali na otázku „Co se Vám líbí na naší
obci?“: Zpravodaj Cejle. Velice nás tato
odpověď potěšila a vážíme si toho. S tímto však
přichází obrovská zodpovědnost, kterou se
budeme snažit každým dalším vydáním splnit
tak, abychom Vás nezklamali. Děkujeme.
Za redakční radu Nela Kovářová

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
15. – 17. 7. POUŤOVÉ VESELÍ
15. 7.
20.00 hodin – pouťová zábava s rockovou kapelou EDMONT
16. 7.
14.00 hodin – pohádka pro děti i dospělé – „NA SKOK DO
POHÁDKY“ v podání DS Jana Lišky Třešť
Následovat bude:
– vystoupení folklorního dětského souboru CEJLIČKA
– taneční vystoupení CEJLEBRITEK
– cimbálová kapela SYLVÁN
Všechny akce se konají u horního rybníku. Vstupné na páteční
zábavu je 80,- Kč. Na sobotní program je vstup dobrovolný.
17. 7.
11.00 hodin – Poutní mše svatá s panem farářem Romanem
Strossou u zvoničky sv. Markéty
30. 7. TURNAJ CEJLE CUP 2016 – 16. ROČNÍK
Začátek v 8.00 hodin v Cejle aréně, kde proběhne losování 16 týmů do 4
skupin po 4 týmech.
Hrát se bude na dvou hřištích zároveň. První dva týmy z každé skupiny
postupují do dalších bojů vyřazovacím způsobem.
Předpokládaný konec turnaje je i s vyhlášením vítězů mezi 18-19 hodinou.
Od 20.00 hodin zábava pod širým nebem se skupinou Bosorky ze Žďáru nad
Sázavou. Akce se koná za každého počasí a občerstvení bude zajištěno po celý
hrací den i zábavu.
27. 8. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ A UKONČENÍ
PRÁZDNIN
Program bude upřesněn v měsíčním zpravodaji.
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PRANOSTIKY
ČERVENEC
Svatá Anna chladna zrána.
V den svaté Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svatá Magdalena svého
pána oplakává.
Svatá Markyta hodila srp do žita, svatá Anna, ta ho vzala a sama žala.
SRPEN
Po Bartoloměji žádné teplo více.
Svatý Vavřinec jest prvý podzimec.
Suchý a teplý srpen úrodě neškodí.
ZÁŘÍ
Na svatého Václava s bramborama do sklepa.
Nejpozději kolem svatého Michala má být doma otava.
Po svatém Matouši dej kučmu (= čepice) na uši.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ
V měsíci dubnu probíhalo dotazníkové šetření pro tvorbu dokumentu
„Program rozvoje obce Cejle 2016 – 2023“, kterého se mohli zúčastnit
obyvatelé Cejle starší 15 let. V Cejli žije 420 osob starších 15 let. Dotazníky
vyplnilo 42 občanů, což představuje 10% všech případných respondentů.
Dotazníkového šetření se zúčastnily převážně ženy. Nejpočetnější skupinu
respondentů tvořily osoby starší 65 let, následovala skupina ve věku mezi 30 a
49 roky. Zájem o dotazníky mělo i 11 osob ve věku 15 – 29 let.
Z pohledu vzdělání byly nejčastěji zastoupeny osoby, které mají
ukončené středoškolské vzdělání, ať odborné (14 občanů) nebo s maturitou
(16 občanů). Výrazněji jsou zastoupeni i vysokoškoláci (8 respondentů).
Respondenti se vyjádřili poměrně jednoznačně napříč hodnocením
jednotlivých oblastí. Jako velmi dobré hodnotí v Cejli kvalitu bydlení, kulturu a
společenský život, vzhled a stav krajiny v okolí obce a možnost třídění odpadů.
Oblasti, ve kterých převážilo hodnocení dobré, jsou školství ZŠ a MŠ, možnosti
volnočasových aktivit, vzhled a stav veřejných prostranství, stav životního
prostředí a komunikace mezi obcí a občany.
Z hodnocení nejhůře vyšla oblast pracovních příležitostí, kterou jako
špatnou nebo velmi špatnou označily dvě třetiny respondentů.
Téměř jedna třetina respondentů hodnotila jako špatnou nebo velmi
špatnou stav místních komunikací a chodníků. Podobně se občané vyjádřili
k oblasti mezilidských vztahů v obci.
Čtvrtina respondentů také negativně ohodnotila veřejnou dopravu.
Obyvatelé Cejle přikládají výraznou důležitost především oblastem jako
je kvalita bydlení, stav životního prostředí a komunikace mezi obcí a občany.
Většina občanů kladně hodnotila dostatečnou informovanost občanů ze
strany obce, fungování místního rozhlasu, vydávání zpravodaje obce a
pravidelné informace z obecního jednání.
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Na základě vyhodnocení připravených otázek v dotazníku respondenti
nejčastěji odpovídali takto:
„Čeho si ceníte na Vaší obci?“
Krásná krajina, zdravé životní prostředí, klidné bydlení, kulturní akce,
poloha obce – klidné místo a zároveň blízkost Jihlavy, vedení obce – práce paní
starostky a vstřícnost zastupitelstva, informace ze strany obce – rozhlas,
zpravodaj, možnost třídění odpadů, úklid obce.
„Co se Vám na obci nelíbí?“
Stav komunikací a chodníků – málo chodníků, zatáčka, cesta do Dvorců,
špatná dopravní obslužnost, mezilidské vztahy – lhostejnost a nezapojování se,
nedostatečné sportovní vyžití, spalování nevhodných paliv, chybějící hřbitov,
nepořádek pod koupalištěm, v čekárně, lavičky u studny – teenageři, velká
rychlost automobilů projíždějících obcí.
„Co je potřeba udělat, aby se Vám v obci lépe žilo?“
Větší nabídka služeb – kadeřnictví, pedikúra, pošta, veřejná doprava –
více spojů z Jihlavy, včetně těch po 18. hodině, výstavba sportovního areálu,
zvýšit bezpečnost silniční dopravy a chodců – chodníky – prostor u autobusové
zastávky, úprava horního rybníka – koupaliště, výstavba domu pro seniory,
spalování vhodných paliv, udržovat dobré sousedské vztahy.
„Co může zhoršit kvalitu života v obci?“
Výstavba úložiště jaderného odpadu – lokalita Hrádek, zvyšující se
hustota provozu, spalování nevhodného paliva, nedostatek pitné vody –
v letních měsících vzhledem k budoucímu klimatu.
„Chybí Vám ve Vaší obci typ kulturních a společenských akcí, potažmo
vybavení pro nějakou volnočasovou aktivitu?“
Častou odpovědí bylo, že žádná aktivita nechybí, multifunkční hřiště,
workoutové hřiště, hřbitov, tělocvična s možností využití i pro dospělé, kultura
je dostatečná, ale bylo by vhodné větší zapojení obyvatel, knižní klub, naučné
kurzy – př. práce na počítači pro starší občany.
„Co se v obci za posledních 10 let povedlo?“
Kulturní život v obci – např. setkání rodáků, oslava svátků včetně
výzdoby obce, údržba veřejných prostranství, oprava kapličky, kulturního
domu, veřejných budov, fotbalové hřiště, hřiště pro děti, zastávky autobusů,
aktivní získávání dotačních titulů, obecní zpravodaj, fungování školy a školky
vybudování místních komunikací, třídění odpadu.
„Co se v obci za posledních 10 let nepovedlo?“
Využití areálu bývalého JZD, stále se nepodařilo postavit tělocvičnu,
nedostatek stavebních pozemků provázaný s časovou náročností územního
plánování, posílit autobusové linky po 18. hodině z Jihlavy do Cejle, zvážit tlak
pitné vody – s ohledem na budoucí generace.
Poslední otevřená otázka byla „Jsem ochoten/a udělat něco pro rozvoj
obce? Pokud ano, jak se mohu zapojit?“ Na tuto otázku odpovědělo 18
respondentů z celkových 42. Nejčastější odpovědi byly následující:
Výpomoc při pořádání kulturních akcí, pomoc dle časových a fyzických
schopností, sečení, úklid, sběr odpadků, Klub čtenářů, grafické práce.
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Děkujeme všem, kteří dotazníky vyplnili a přispěli tak ke zpracování návrhů a
podkladů pro vznikající dokument „Program rozvoje obce Cejle 2016 – 2023“.
Poděkování patří Ing. Zuzaně Pátkové z MAS Třešťsko, která Vaše odpovědi
vyhodnotila a zapracovala do vznikajícího dokumentu. Po skončení prázdnin
bude uspořádáno komunitní projednání, o jehož termínu Vás budeme
informovat.

BYLINKY NAŠÍ FANINKY
Levandule lékařská (Lavandula angustifolia)
Levandule existuje mnoho kultivarů, ale pojďme se
věnovat této, která má krásné fialové květy a u nás
nejsnáze přezimuje. Levandule je krásná, zároveň léčivá a
příjemně voní. Využít se dá v kosmetice, kuchyni i jako
širokospektré léčivo. Pomůže nám i v boji s nevítanými
zvířecími hosty jako jsou moli, mšice, klíšťata a spousta
jiných „roztomilých“ zvířátek.
Co se týče historie, tak výrobky z levandule se používaly už ve starém
Egyptě k balzamování a v kosmetice. Římané znali levanduli pro její léčivé,
antiseptické účinky, při odrazování hmyzu i při koupelích (vždyť i její jméno
pochází z latinského „lavare“ – mýt se).
První písemná zmínka pochází z r. 77 př. n. l. od řeckého lékaře
Dioseoridese. Už tehdy ulevovala při poruchách trávení, bolestech hlavy a
krku, k čištění a hojení ran, popálenin a kožních nemocí. Používala se i pro
náboženské účely a vykuřování pokojů nemocných. Ve středověku používání
levandule přežívalo většinou jen ve znalostech mnichů. Časem se levandule
objevovala i v domácích zahradách a stala se součástí běžného života. Vkládala
se do prádla, házela se po podlaze proti hmyzu, míchala se s včelím voskem
jako leštěnka na nábytek. Milovala ji i královna Alžběta I. jak v čaji, tak i jako
parfém. Na francouzském dvoře za Karla IV. se jí plnily podsedáky
k odpuzování blech a vší. V 16. století se objevovala častěji i v medicíně. V 17.
století byla používána ve většině rostlinných přípravků a považována za všelék.
Ovšem tímto nadužíváním došlo k poklesu zájmu o ni a stala se symbolem
starších dam. Ve 2. pol. 19. století došlo k prudkému nárůstu zájmu o éterický
olej z levandule a vznikly první rodinné destilerky přímo na polích na
otevřeném ohni. Díky neutuchající poptávce a rozvoji techniky vznikají velké
destilovny po celém světě. Mimochodem k výrobě 1 kg éterického oleje je
potřeba 100 kg levandule.
Levandule je sice velmi známou bylinou působící na chmury, úzkosti,
stres, přepracovanost a splíny, ale nejnovější studie paradoxně ukazují, že pro
pevné psychické zdraví je naprosto zásadní strava. Zdravý trávicí trakt je
základem pro imunitu a upozorňuje na možné chyby ve způsobu výživy
každého z nás. Prostě všechno souvisí se vším!
No a k čemu a jak levanduli použít?
Zevně - na nespavost, bolesti hlavy, zmírňuje nervové napětí, povzbuzuje
krevní oběh a prokrvení pokožky = zlepšuje hojení. Koupele uvolňují, přispívají
k relaxaci. Obklady jsou vhodné při popáleninách, na špatně hojící se rány.
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Olej úžasně zklidní popáleniny od slunce, je ideální
na natažené a bolavé svaly. Masti fungují na záněty
nervů či revmatismus. Čistý éterický olej používám
k dezinfekci a hojení drobných ranek a odřenin (nejen) u dětí (předchází tomu
vyčištění měsíčkovou tinkturou = květy měsíčku zaliji slivovicí a nechám
louhovat. Roztok k vyčištění připravím z cca 1 dcl vody a 10-15 kapek tinktury.
Pokud je rána hlubší, vodu převařím). Jednak tinktura nepálí, má dezinfekční a
hojivé účinky a levandule působí analgeticky, dezinfekčně a též hojí (a rychle!).
Kosmetika – pleťová voda posiluje jemnou a citlivou pokožku, omlazuje a léčí
i akné. Používá se ve vlasové kosmetice – posiluje růst vlasů, zamezuje padání
vlasů (třeba po porodu, v přechodu, po těžkých stressových stavech), reguluje
tvorbu mazu. Levandulový olej bývá základem spousty masážních olejů.
Kuchyně – listy lze v malém! množství přidávat k masům (pozor jsou
nahořklé a trpké - ale v marinádě na grilování nebyl problém ). Květy lze
využít k výrobě sirupů, džemů, kandovat je, ozdobit jimi dorty, saláty,
limonády nebo si vyrobit olej či ocet. Levandule navíc umí pomoci s funkčními
poruchami v nadbřišku, dráždivém žaludku i žlučníku, upravuje střevní činnost
a stimuluje vylučování žluči. Pomáhá při kašli. Nejen v chřipkovém období
působí jako prevence angíny nebo chřipky, umí totiž potlačit nebo omezit růst
bakterií.
Domácnost a zahrada – největší výhodou levandule je odpuzování hmyzu,
můžeme si vyrobit i osvěžovač vzduchu (50 ml 40 % lihu = vodka a přidáme
20 kapek éterického oleje). Právě zkouším i boj s mšicemi (½ litru vody, 4
lžíce slunečnicového oleje a 10 kapek éterického oleje), měl by fungovat i na
svilušky a postříkala jsem tím i třásněnky, tak uvidíme .
A jak levanduli usušit? Květy těsně před rozkvětem ostříhat a ve svazečcích
zavěsit. Kdo spěchá, lze sušit v troubě (horký vzduch) či sušičce, ale ne na víc
než 40 stupňů.
Levandulový med
2 hrsti rozemletých levandulových květů, 1 litr vody, 3 citrony, kousek celé
skořice, 1,5 – 2 kg cukru
Rozemleté květy zalijeme vodou, přidáme pokrájené citrony (bez pecek – jako
vždy) s celou skořicí a necháme 20 minut mírně vařit. Celé odstavíme z plotny
a vše necháme jeden den louhovat. Poté scedíme, přisypeme cukr a necháme
za občasného míchání nad plamenem rozpustit. Následně vaříme do
požadované konzistence medu. Nakonec horký med plníme do čistých
usušených sklenic.
Čaj pro dobré usínání
2 čajové lžičky levandulového květu přelijeme 1 šálkem horké vody a necháme
5 minut louhovat. Před spaním vypijeme 2 šálky. Opravdu tlumí centrální
nervový systém, proto ji nepoužívejte, pokud Vás čeká úkol, který vyžaduje
Vaši pozornost.
Rozmarýnovo-levandulový repelent proti klíšťatům
hrst sušené levandulové nati, hrst rozmarýny, 1 lžíce bílého vinného octa, 1 litr
vody
Svaříme si 1 litr vody a spaříme byliny. Přikryjeme a necháme vylouhovat do
zchladnutí. Přidáme 1 lžíci vinného octa, dáme do nádoby s rozprašovačem a
skladujeme v lednici. Lze použít i na domácí mazlíčky.
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Levandulové sušenky
150g másla, 115g cukru, 1 vejce, 1 lžíce sušených
levandulových kvítků, 170g hl. mouky
Vypracujeme těsto, vyválíme, vykrájíme a klademe na pečicí
papír. Pečeme při 180°C 15-20 minut. Místo levandule můžete
použít jakékoliv jiné koření (skořici, citron, pomeranč nebo
mátu).
Ať se dílo daří … 
(Zdroje: Velká kniha bylinek (Andy Clevely a Katherine Richmondová); Svět přírodních antibiotik
(Josef Jonáš, Jiří Kuchař); Aromaterapie v pediatrii (MUDr N.V. Nagornaja); Bylinky revue
2/2016; Herbář 3/2015; Bylinky z klášterní lékárny (Johannes Gottfried Mayer, Bernhard
Uehleke,
páter
Kilian
Saum);
http://catalinapece.blogspot.cz/2013/02/panna-cotta-s-levandulovolimetkovym.html;
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10744345634-kouzelne-bylinky/7629-recepty/3114rozmarynovo-levandulovy-repelent-proti-klistatum/; Velká kniha zeleniny, bylin a ovoce (Matthew Biggs,
Jekka McVicarová, Bob Flowerdew)

KOMPOSTÁRNA
Pro umístění kompostárny v naší obci byla zvolena lokalita v části
bývalého areálu zemědělského družstva. Hlavním důvodem zřízení
kompostárny je vytřídění biologického odpadu a tím snížení množství
směsného komunálního odpadu. Jedná se o kompostárnu, kterou provozuje
obec a je zřízena na kapacitu max. 150 t/rok. Slouží k ukládání biologicky
rozložitelného odpadu a k následnému kompostování. Bioodpad se za
kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganizmu
přeměňuje na kompost. Přijatý odpad se roztřídí na jednotlivé suroviny, které
se rovnoměrně rozloží dle vlhkosti. Provede se zakládka surovin k fermentaci,
tzn., že bioodpad je po nadrcení a homogenizaci dle receptury ukládán do
zakládek. Pro správný proces musí být založení zakládky v předepsaném
poměru jednotlivých komponentů, musí se dodržet správná vlhkost a teplota.
Zakládka se musí pravidelně překopávat, čímž dojde k provzdušňování.
Na pořízení technologického vybavení (traktor, čelní nakladač, štěpkovač,
kontejnery, nosič kontejnerů, teploměr a vlhkoměr) jsme získali dotaci ve výši
1 995 895,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Výše podílu obce
činila 199 591,- Kč.
Na kompostárnu mohou dovážet biologický odpad všichni občané z Cejle
a místní části Hutě v provozní době v pondělí od 8.00 – 11.30 a od 13.00 –
17.00 hodin a ve čtvrtek od 8.00 – 11.30 hodin. Po domluvě
s odpovědným pracovníkem panem Danielem Batrlou můžete odpad dovést
kdykoli. Telefonické spojení je: +420 736 119 598.
Na kompostárnu přijímáme:
 odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve atd.
 odpady z lesnictví
Na kompostárnu nepatří:
 tekuté zbytky jídel
 oleje a tuky
 odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
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uhynulá zvířata
biologicky nerozložitelné a jiné odpady
hnůj
pařezy a kořeny

Bioodpad, který patří na kompostárny, můžete také ukládat do
zeleného kontejneru, který je střídavě umístěn na jednotlivých
stanovištích v obci.
Prosíme občany, aby na odpad ze zahrad minimálně využívali
hnědé nádoby umístěné na jednotlivých sběrných hnízdech a zbytečně
nenavyšovali náklady na svoz odpadu. Od dubna do června jsme do
těchto kontejnerů odložili 10 527 kg odpadu a navýšili tak náklady o
11 400,- Kč.
Dále žádáme občany, aby odpad neukládali na pozemky, které
obhospodařují zemědělci nebo podél místních komunikací. Děkujeme.

PŘÍSPĚVEK LENKY MACHÁČKOVÉ
Vážení a milí spoluobčané Cejle,
dovolte mi malé zamyšlení na téma kvalita života v naší obci.
Pocházím z jedné poměrně malé vesnice na severu Čech, kde sice byla
hezká okolní příroda, ale kulturní a společenský život v obci byl téměř na nule.
Jediným "povyražením" místních obyvatel byla oslava MDŽ. V obci nebyl
obchod, místní hospůdka, natož potom školka či škola. Nakonec jsme se s
rodiči museli přestěhovat do města, ale o tom se rozepisovat nechci.
Cejli jsme si s manželem vybrali proto, že má nejen výhodnou a
lukrativní polohu poblíž Jihlavy a je tady krásné prostředí, ale hlavně je tu
mateřská a základní škola 1. stupně. Pro mnoho rodičů velmi důležitý moment
při rozhodování. Obec, která dovede udržet takovéto nákladné a náročné
zařízení jakým je školka a škola, má můj obdiv a podporu. MŠ a ZŠ v obci
opravdu nejsou samozřejmostí.
Za naše děti jsem ráda, že budou mít možnost navštěvovat místní školu
a budou moci zažít výuku v malotřídce, ve které spatřuji obrovský potenciál.
Děti se zde formou netradiční výuky mohou naučit více samostatnosti a
komunikativnosti. Při plnění úkolů ve skupinkách se zase naučí lépe
spolupracovat. Nižší počet dětí ve třídě umožňuje také učiteli daleko lépe
poznat každého žáka, a proto s ním i lépe a efektivněji pracovat. Když si
vzpomenu na svá školní léta, individuální přístup v té době bohužel nehrál
žádnou roli, rovněž samostatnému myšlení a rozvoji tvořivosti nebylo dáno
příliš prostoru. Pedagogové na zdejší škole však umožňují dětem cestu za
poznáním zábavnou, hravou i poučnou formou, i proto se děti do školy těší. V
"malotřídce" je navíc velký prostor pro utváření kamarádských vztahů, děti se
učí pomáhat těm mladším a slabším. Ti se zase naopak mohou rychleji učit od
těch starších. To je v dnešní uspěchanější době neocenitelná zkušenost a velký
vklad pro kvalitu jejich budoucího života.
Tento článek jsem se rozhodla napsat na základě událostí minulých dní.
Několik nespokojených rodičů se stravováním dětí ve školce "nafouklo" tento
problém do přehnaného rozměru. Za sebe mohu napsat, že jsem ráda, když
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děti mají ve školní jídelně pestrou a zdravou stravu. Vím, že každému rodiči
jde v první řadě o jeho děti, proto si myslím, že tento problém vznikl snad jen
velkým nedopatřením a špatně vedenou komunikací. Ráda bych proto
poprosila všechny rodiče, pokud mají nějaké problémy či připomínky, aby je
neřešili v šatně nebo před školou, ale především s dotyčnou osobou nebo
přímo s paní ředitelkou. Každý může udělat chybu, všichni jsme omylní, ale asi
by nebylo dobré, kdybychom proto pedagogům a zaměstnancům školy
znepříjemňovali jejich práci a zapomínali na to, co všechno pro děti a školu
dělají.
V Cejli se mně a mé rodině bydlí dobře, i proto nesháníme levnější
pozemky někde jinde. Mám to tady ráda. Jsou tady milí a obětaví lidé, kteří ve
svém volnu organizují akce nejen pro děti. Je zde spoustu kulturního a
sportovního vyžití, které nám mohou závidět široko daleko. Je zde úžasná
hospůdka a téměř rodinný obchod ;-) Vesnice prostě žije a rozrůstá se a to je
dobře.
Vážená paní starostko a paní ředitelko, děkuji Vám za vše, co pro obec a
školu děláte, není to samozřejmost! A nám milí rodiče a spoluobčané přeji, ať
se nám vedle sebe žije dobře a případné problémy dokážeme vyřešit s
nadhledem.
Děkuji za Váš čas, Lenka Macháčková.

JARO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE CEJLE
Děti v mateřské škole měly jarní program plný zážitků. Díky spolupráci
s cejleckou knihovnou si děti užily dopoledne plné zajímavých aktivit a soutěží
o knihách pro nejmenší. Věnovaly se také pohybovým činnostem na dětské
sportovní olympiádě.
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Spolu s žáky základní školy prožily čarodějnický rej.

Jelikož se naše škola zaměřuje na udržitelný rozvoj, mateřská škola
pravidelně chodila ven na vycházky, děti si hrály v přírodě, uklízely školní
zahradu, prožily Pampeliškobraní, slavily Den Země. Den Země slavili také žáci
základní školy sběrem odpadu v obci.

Školákům i školáčkům úspěšně skončil plavecký výcvik, ze kterého si
odnesli nejen plavecké dovednosti, ale také mnoho zážitků.
Kromě vedení k udržitelnému rozvoji se zaměřujeme na logopedickou
prevenci. V této oblasti jsme v tomto školním roce navázali spolupráci se
Speciálně pedagogickým centrem Březejc, které koordinuje logopedickou péči
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ve školkách v našem kraji. Jeho
dojíždějí a vyšetřují komunikační
vhodnou formu nápravy.
Děti ve školce nezahálely ani
výtvarné techniky, které můžou
nástěnkách v šatně.

pracovnice za našimi dětmi pravidelně
schopnost, v případě potřeby doporučují
ve výtvarném tvoření. Vyzkoušely si nové
rodiče vídat vystavené ve třídě a na

V květnu školáci navštívili Jindřichův Hradec, kde se účastnili dne
otevřených dveří místní vojenské posádky. Viděli střelné zbraně, výbavu
vojáka do terénu, polní záchranný vůz, kuchyni, vyzkoušeli si, jaké je sedět za
volantem hasičského vozu, obrněného Panduru i jeepu. Školku čekal výlet
v červnu. Děti si na Bohuslavické farmě prohlédla zvířátka, seznámila se
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s životem na statku.
Díky zapojení do projektu Ovoce a zelenina do škol školáci ochutnávali
známé a neznámé druhy ovoce a zeleniny. Děti ze školy se také seznamovaly
se svými domácími zvířátky. I nadále pečujeme o naše školní mazlíčky – tři
oblovky, kterým se ve škole velmi daří.
Pokračovala úspěšná spolupráce s Obcí Cejle. Žáci ze školní družiny se
podíleli na roznášení reflexních pásek nejstarším občanům.
Celá škola připravila začátkem května vystoupení maminkám k jejich
svátku. Školka vystoupila s básničkami a písničkami, základní škola s hrou na
boomwhackers a básničkami, dramatický kroužek vystoupil s hrou Císařovy
nové šaty.

Zážitkem pro školáky byla beseda o romské historii a kultuře s pracovnicemi
Oblastní charity Jihlava.
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Školáci se také účastnili soutěží. Pět žáků naši školu reprezentovalo na Soutěži
mladých zdravotníků v Jihlavě. Tři žáci na Dyslektické olympiádě v Třebíči.

Kvalitu zdělávání na naší malotřídce potvrzuje přijetí jednoho z našich
páťáků na víceleté gymnázium. Kromě rozvíjení nadání jsme se věnovali také
péči o žáky s výukovými obtížemi (reedukace specifických poruch učení).
Kromě úspěchů ve vzdělávání našich dětí a žáků naše škola boduje i
v oblasti digitálních technologií. V druhém ročníku soutěže o nejlepší školní
stránky sCOOL web naše škola opět postoupila mezi deset nejlepších v Celé
České republice.
Závěr školního roku patřil volnějším aktivitám. Škola i školka se
zúčastnila filmového představení v jihlavském multikině. Školáci byli na Vítání
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prázdnin, kde plnili úkoly k vybraným evropským zemím, mnohé se dozvěděli a
získali upomínkové předměty s motivy Evropské unie.
Poslední školní den proběhlo slavnostní předávání vysvědčení. Všichni
žáci naší školy prospěli, většina s vyznamenáním. Slavnostně jsme se rozloučili
s našimi páťáky, kteří odcházejí na druhý stupeň. Obec Cejle každému z nich
věnovala hodnotnou upomínku. Rozloučili jsme se také s předškoláky, kterých
většina u nás od září nastoupí do 1. ročníku. Všichni naši budoucí prvňáčci
dostali trička s motivem naší školy.

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Bc. Gabriela Nováková
Celý kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Cejle přeje všem čtenářům zpravodaje
příjemně prožité léto.

KULTURNÍ AKCE
Sbor dobrovolných hasičů Cejle v dubnu
zorganizoval kurz první pomoci pro občany
obce. Paní Petra Plodíková, která pracuje u
Záchranné zdravotnické služby Jihlava, nám
podrobně vyložila teorii, ve které jsme se např.
dozvěděli, že je při zranění lepší volat napřímo
155 než 112. Po zavolání jsou pracovníci
záchranné služby až do příjezdu posádky stále
na telefonu a snaží se Vás co nejlépe navést,
jak se zachovat u jednotlivých zranění. Je
nutné zachovat klid a naslouchat jejich instrukcí. V praktické části nám paní
Plodíková předvedla masáž srdce na figuríně dospělého i dítěte. Věděli jste
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např., že resuscitace se u dětí zahájí pěti vdechy a pak se již opakuje 30x
stlačení hrudníku a 2 vdechy nebo, že u dospělých při zástavě srdce nedáváme
umělé dýchání, ale stačí nepřetržitá masáž srdce v tempu 100 až 120 stlačení
za minutu? Kdykoli může dojít k nečekané situaci, kdy bude potřeba
poskytnout první pomoc. Jistě si každý z nás přeje, abychom získané
informace nemuseli nikdy použít. Pokud, ale tato nepříjemná situace nastane,
budeme to umět a můžeme zachránit lidský život. Děkujeme hasičům, paní
Petře Plodíkové i Záchranné zdravotnické službě Jihlava. V případě
zájmů občanů, kteří se nemohli kurzu zúčastnit jsme ochotni uskutečnit ještě
jeden termín v zimních měsících. Prosíme zájemce, aby se nahlásili na OÚ.
V dubnu
se
také
uskutečnil
dětský
karneval, na který
přišlo mnoho krásných
princezen, víl, rytířů a
dalších pohádkových
bytostí. Pro děti byly
připraveny
soutěže,
občerstvení i bohatá
tombola. Organizaci a moderování si vzaly na starosti Cejlebritky, které se na
karnevalu proměnily v berušky.

Ani v letošním roce nechyběl čarodějnický slet. Malé i velké čarodějnice a
čarodějové se od obecního úřadu vydali k hranici, kde nás přivítaly dvě staré
čarodějnice. Pro děti byly připraveny soutěže, šipkovaná, hledání pokladu a
opékání špekáčků. Po setmění se ti nejodvážnější vydali na stezku odvahy.
Děkujeme hasičům i hasičkám, kteří i v letošním roce postavili hranici a paní
Pavle Klimešové, která připravila a oblékla staré čarodějnice.
V květnu jsme se vydali na
další výšlap do okolí naší
vesnice.
Objevili
jsme
krásný masív Fialovy skály.
Počasí nám přálo, a tak jsme
si užívali krásné výhledy
z hřebenů skal. Z Cejle jsme
se vydali na Dolní Hutě, přes
hřebeny Fialových skal do
Hojkova a přes Čeřínek
k fotbalovému hřišti, kde
jsme náš výlet zakončili.
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Poslední den v květnu jsme se vydali do Janáčkova divadla do Brna na
operu La traviata. I když nás celou cestu doprovázely neskutečné kolony na
dálnici, díky skvělému panu řidiči jsme měli jenom malé zpoždění. V divadle
nás velmi vřele přijali i se zpožděním a na první dějství nás usadili na balkon.
Takže jsme si mohli vyzkoušet, jestli je lepší posezení v prvních řadách anebo
na balkoně. Výkon operních pěvců byl úžasný a zanechal v nás krásný zážitek.
Poděkování patří sl. Janě Kovářové, která pro nás již tradičně připravila
návštěvu divadla.
5.
červen
byl
rezervován pro naše
děti, které se mohly
zúčastnit
pohádkové
cesty kolem rybníka.
Na
stanovištích
si
mohly
vyzkoušet
s večerníčkovými
a
pohádkovými bytostmi
svoji
zručnost
a
znalosti. Kdo chtěl,
mohl si zkusit jízdu na
koni nebo si nechat
namalovat
nový
obličej.
I
Městská
policie měla již tradičně
připraveno
naučné
povídání a hry. Díky panu D. Batrlovi a paní M. Feke se děti mohly vyřádit ve
skákacím hradu. Na závěr nám SDH Cejle předvedl ukázku bleskového zásahu.
V letošním roce se dětského dne zúčastnil rekordní počet 98 dětí. Velké díky
patří všem 23 pohádkovým bytostem, skvělé obsluze, Martině Gattringerové,
Míle a Ivonce Vyskočilovým, děvčatům, která měla na starosti výdej soutěžních
kartiček a tomboly, cejleckým hasičům, Městské policii Jihlava, obsluze
skákacího hradu, fotografovi a všem, kteří nám byli nápomocni. V příštím roce
se budeme těšit, že se potkáme v Karibiku s Jackem a dalšími piráty.
I
letošní
rybářské
závody se konaly za
slunného
a
velice
teplého
počasí.
Zúčastnilo
se
17
dospělých rybářů a 2
děti.
Organizátoři
i
účastníci
byli
mile
překvapeni,
jak
úspěšný byl letošní rybolov. Pomalu se stávalo tradicí, že v Cejli na rybářských
závodech ryby neberou, ale letošní rok byl opakem. Největším úlovkem se stal
94 cm dlouhý amur, kterého chytil pan Petr Pojer. Cenu pro nejlepšího rybáře
získal pan Lukáš Šimanovský s 11 ulovenými kusy a s celkovými 429 body. Na
druhém místě se umístil domácí pan Jaroslav Šimek s 9 kusy kaprů a 2 kusy
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amurů s celkovými 392 body a třetí místo obsadil pan František Nekula s 6 ks
a 259 body. Dětským rybářům se bohužel v letošním roce moc nedařilo a nikdo
se neumístil. Tak snad příští rok. Je třeba poděkovat všem obětavým rybářům
a organizátorům, kteří se zasloužili o přípravu celé akce a také sponzorovi
firmě TOVYS.
V sobotu 25. června proběhlo v kulturním zařízení vítání občánků.
Tentokrát jsme do naší obce přivítali 5 krásných holčiček:
Nikolu Frühaufovou
Kláru Gregárkovovu
Idu Formanovou
Annu Šimkovou a
Barboru Dvořákovou

Nové občánky, rodiče i ostatní hosty přivítaly děti z mateřské školy pod
vedením paní učitelky Berkové a děti ze základní školy za kytarového
doprovodu pana učitele Dvořáka. Všem účinkujícím, kteří si připravili pásmo
básniček a písniček patří poděkování. Také děkujeme paní Pavle Klimešové a
Františce Křišťálové za vyzdobení sálu a přípravu pozvánek.
Po podpisu do pamětní knihy si maminky odnesly kytičku a pro děti byl
již tradičně připraven pamětní list a drobné dárky.
Milé děti a milí rodiče, přejeme Vám hodně radostných chvil, šťastnou
rodinu, zdraví a lásku. Važte si každého okamžiku, který spolu můžete prožít.
Vždyť narození dítěte přináší na svět mnoho
pozitivního a ten malý plačící uzlíček má
výjimečnou schopnost potěšit všechny kolem
sebe.
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V neděli 15. května jsme pořádali Odpoledne plné
her a soutěží. Připravili jsme doplňovačky, hádanky,
křížovky, osmismĕrky. Potěšilo nás, že přišly děti spolu s
rodiči i prarodiči, z Mešnice Vlčata a také cejlečtí Drakonoši.
Na zahájení si děti zkusily testy pozornosti, lušťovky,
doplňovačky. Pro nejmenší jsme nabídli omalovánky s
hledáním dvou stejných obrázku nebo hledáním, do kterého
místa vede cesta. Hlavním programem
bylo vybrat si z nabídky deskových her a
ve skupině si hru zahrát. Nabízeli jsme
např. Česko, šachy, jenga, kostky, karkasone, dixxit –
karetní hru, dámu, boglle, cestovatelské hry, veselé hry a
poznávací hry o zvířatech i o věcech kolem nás na postřeh.
Využili jsme skládání rozstříhaných pohádkových obrázků a
pexeso. Moc se líbilo krásné puzzle – mapa a mnoho
dalších her. Podporujeme tímto heslo "Kdo si hraje,
nezlobí!". Děkuji všem, kdo se podíleli na úspěšném
odpoledni.
Miloslava Nováková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k životnímu jubileu
Červenec
Svoboda Stanislav
Fišer Jiří
Vejvodová Anna

Cejle 63
Cejle 66
Cejle 126

70 let
60 let
60 let

Cejle 101
Cejle 57
Cejle 84

65 let
60 let
60 let

Cejle
Cejle
Cejle
Cejle

70
70
65
60

Srpen
Sadilová Danuše
Jonáková Zdeňka
Zlatuška František
Září
Martenková Lidmila
Němec František
Miksa Miroslav
Miksová Naděžda
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NÁVŠTĚVA STAROSTKY V MŠ A ZŠ CEJLE
Téměř na úplný závěr školního roku
jsem si jedno dopoledne vyhradila pro
návštěvu naší mateřské a základní školy.
Přestože v pátek 24. června už byly známky
uzavřené, ve většině hodin se děti plně
věnovaly výuce. Nejdříve jsem zavítala do
učebny paní učitelky Mgr. Lenky Volfové,
která je od začátku letošního školního roku
třídní učitelkou prvního a druhého ročníku. Zajímalo mě, jestli žáčci prvního
ročníku opravdu plynule čtou, jak paní učitelka předvídala na začátku školního
roku, když rodiče seznamovala s novou metodou „splývavé čtení“. Začátek
hodiny začal úplně v jiném pojetí, než jsem očekávala. Od doby, kdy jsem
naposledy seděla v lavicích, se opravdu
hodně změnilo. Paní učitelka přišla do třídy
s úplně novým účesem a představila se
dětem jako jejich nová učitelka. Už v této
chvíli jsem byla překvapena, jak děti reagují
a iniciativně se zapojují s různými dotazy a
námitkami,
kterými
paní
učitelku
přesvědčují, že je to jejich paní učitelka.
Poté se děti odebraly na malou chvilku na koberec, kde paní učitelka z kabelky
vyndala vyrobeného skřítka, který u nich doma v noci dělal hroznou neplechu a
ztratil hlas. Děti tak nenásilnou formou radily skřítkovi, co má dělat, aby zase
pěkně mluvil, a čemu se u nich v hodině
může přiučit. Poté se vrátily zpět do lavic,
kde měly připravený text o skřítkovi, který
nahlas
četly.
Nejdříve
četli
všichni
dohromady (prvňáci i druháci), pak každý
žák jednotlivě. Opravdu byste nepoznali,
jestli čte žák první nebo druhé třídy. Po
krásném plynulém přečtení se děti rozdělily
do dvou skupinek a staly se z nich herci, kteří měli vyjádřit uvedené pocity
z přečteného článku. Pomocí pantomimy ukázali smutek, radost, lítost, strach
a pak si řekli, při jaké vlastnosti se cítili nejlépe. V tomto okamžiku se práce
prvňáků a druháků začala lišit. Zatímco žáci
prvního ročníku část textu přepisovali, žáci
druhého ročníku už vytvářeli malou slohovou
práci, která navazovala na přečtený text.
V druhé učebně, kde probíhala výuka
žáků 3. a 5. ročníku s paní ředitelkou Mgr.
Ing. Kozdas, už měli po složení poslední
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závěrečné prověrky trochu volněji. Formou hry, při které žáci vypisovali na
jednotlivé papírky slova, a podle kterých následně paní ředitelka vytvořila
příběh, museli hádat slova, která použili jejich spolužáci. A protože je konec
roku a nejen učitelé jsou již unavení a vyčerpaní, učila paní ředitelka žáky
relaxační cviky jak nabrat patřičnou energii a sílu na další školní rok.
V hodině angličtiny, kterou vyučuje pan učitel Mgr. Dvořák, se děti
rozcvičily na tzv. šibenici, ale v angličtině. Krásně si procvičily anglickou
abecedu a spelování. Vyluštěná slova, pak byla tématem dnešní hodiny.
Z pana učitele se stala nadpřirozená bytost, kterou žáci na základě podaných
informací v angličtině měli vykreslit na papír. Téměř všichni, až na pár malých
odlišností, se shodli a nakreslili stejnou postavičku, např. s pěti žlutýma očima,
s deseti červenými dlouhými vlasy atd. Žáci pátého ročníku jsou již schopni
pružně reagovat a odpovídat panu učiteli v anglickém jazyce.
Učitelé i žáci v naší škole mají velice kamarádský vztah. Přístup učitelů je
k žákům individuální. Těm slabším mohou neustále být na blízku a pomáhat
jim zvládnout nastavené tempo. Je úžasné pozorovat, jak jsou všechny děti
zapojeny do výuky, při které se učí rozvíjet tvořivost, představivost, logické
myšlení a motorické předpoklady. Děti jsou vedeny k samostatnosti, ctí
pravidla kolektivu, které si sami sestavily. Mají prostor pro seberealizaci, jsou
zkoušeni beze strachu a je jim dán prostor pro rozvíjení svých schopností a
zvyšování sebevědomí.
V mateřské škole nebylo dnes všech
28 dětí. Přesto mi přišlo, že zvládnout i těch
18 ve věkovém rozmezí 3 – 6 let je nad
lidské síly. Paní učitelky mají vše řádně
připravené a jeden program navazuje na
druhý, takže děti neměly chviličku času na
zlobení. Děti mě uvítaly písničkami za
doprovodu
klavíru
s paní
učitelkou
Novákovou. V tuto chvíli nastoupila na
směnu i paní učitelka Berková. Děti se
usadily
u
stolečků,
dostaly
papíry
s vytištěnými motýly, nastříhané kůže a
lepidlo. Obě paní učitelky se věnují dětem,
pomáhají jim, radí a dohlíží nad těmi
nejmenšími, aby lepidlo nebylo všude jinde
než na papíře. Ti šikovnější už dodělávají své
výtvory a po umytí rukou se vracejí ke
stolečkům, kde již mají připravené lego, ze
kterého stavějí domečky. Když mají všichni
hotovo, už je paní učitelka písničkou zve ke
cvičení, u kterého si procvičují celé tělo.
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Mezitím druhá paní učitelka bleskově uklízí stolečky po vyrábění a už je
připravena na nácvik nové písničky, kterou děti budou zpívat na vítání
občánků. Pak už všichni odchází do šatny a hurá ven. Děti ve školce jsou moc
šikovné. Umí nepřeberné množství textů písniček, při cvičení si pamatují různé
sestavy, jsou vedeny k základním návykům slušného chování – dobrý den,
děkuji, prosím. Je vidět, že paní učitelky Radka Berková a Gábina Nováková
jsou na svém místě.
Nelze ani vyjádřit dojem, se kterým jsem ze školky a školy odcházela,
ale byl úžasný. Doporučovala bych všem rodičům, aby se po domluvě s paní
ředitelkou přišli na chvilku podívat na své děti a pedagogický sbor, jak krásně
jim to ve školce a škole funguje. Mají nastavený režim, ale zároveň to na Vás
působí přirozeně a příjemně. Ráda bych poděkovala paním učitelkám za skvělý
přístup, vedení a rozvoj předškolních dětí a pedagogickému sboru ve škole za
to, že učí děti přirozenou metodou poznávat svojí osobnost a cestu jak se stále
rozvíjet a poznávat tu dobrou cestu v seberealizaci.

CEJLECKÁ KNIHOVNA
V naší knihovně uvítáme malé i velké čtenáře. Jsme připraveni na
všechny čtenáře, kterým můžeme nabídnout detektivky, fantasy nebo sci-fy,
dobrodružné, válečné, bestsellery i romány pro ženy. Nechybí nám ani
literatura faktu a zajímavé naučné knihy. Dětem rádi zapůjčíme pohádky, první
čtení, krásné encyklopedie o zvířatech i přírodě, dobrodružné i napínavé
příběhy. Chlapcům mohu doporučit např. děsivé dějiny nebo komiksy.
Knižní fond je každý třetí měsíc doplňován z výměnného fondu Jihlavské
knihovny. Mohu objednat tituly povinné četby a také na základě přání čtenářů
sehnat knihy v meziknihovním výpůjčním fondu. Máme výbornou spolupráci
s okolními knihovnami, které mi vypomáhají se zajištěním především knih
k maturitám.
Obecní knihovna Cejle ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje
prázdninovou soutěž pro děti do 15 let na téma „SKŘÍTEK MEZI
KNIHAMI“. Výtvory mohou děti donést do kanceláře obecního úřadu do
9. září 2016. Nejkrásnějšího skřítka zvolí registrovaní čtenáři
knihovny. Vyhlášení proběhne během měsíce října 2016.
Naši knihovnu navštívily děti z mateřské školy.
Seznámili jsme je s knihovnou, která obsahuje knihy
pohádek, říkanek, písniček a také zajímavé
encyklopedie. Se zájmem si poslechly úryvek z knihy
Malý princ. Na naši besedu
jsme pozvali paní Annu
Krausovou,
kronikářku
obce Cejle, která děti
seznámila s principy, podle kterých se kronika píše.
Mimo to bylo zajímavé povídání o zajímavostech
z cejlecké historie. O naší obci se vypráví spousta
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pověstí, jedna z nich je O čertově hrádku, kterou paní Krausová dětem
poutavě vyprávěla (pozn. tuto pověst si budete moci přečíst v dalším vydání
Cejleckého zpravodaje). Následně jsme se ptali dětí, zda poslouchaly pozorně,
jaké postavy či zvířata si pamatují z příběhu, atd. Byly šikovné a správně
odpovídaly o kohoutovi, čertech a o mlynářovi a jeho dceři. Poté jsme měli
připravené hádání pohádkových postav a dětské hádanky. Vím, že rády
soutěží, tak skládaly pohádkové leporelo a obrázky z knížek, toto se líbilo i těm
nejmenším. Musím pochválit všechny děti, je poznat, že se jim paní učitelky ve
školce věnují. Potěšilo nás, že nám na závěr zazpívaly několik písniček. Děkuji
za návštěvu a těším se na příští setkání.
V knihovně proběhne revize knižního fondu, prosím tedy všechny čtenáře
o vrácení knih půjčených delší dobu, i několik let. Výpůjční doba v knihovně je
každý lichý týden v pondělí od 15:30 do 17:40. Děkuji.
Miloslava Nováková

SV. MARKÉTA 13.7.
Sv. Markéta neboli Markéta Antiochijská se narodila
roku 275 n. l. Své přízvisko Antiochijská získala díky místu,
ze kterého pocházela, tedy z Antiochije Pisidské, které leželo
na území dnešního Turecka. V Antiochii Pisidské spolu
koexistovalo křesťanské i židovské náboženství. Jejich
vzájemný vztah byl vždy velice vyostřený, přičemž židovství
mělo vévodící postavení a bylo také mnohem více rozšířené.
Docházelo tedy k diskriminaci křesťanského náboženství,
které chtělo židovské zcela vymítit.
Legenda
Podle legendy byl otec Markéty vysoce postavený
pohanský kněz. Markétu vychovávala chůva, která ji ovlivnila
natolik, že svými myšlenkami překlenula ke křesťanství.
Stala se horlivou křesťankou, což vedlo k častým sporům
s otcem, který ji vyhnal ze svého domu a přinutil pást ovce. Krásu Markéty
nešlo jen tak přehlédnout, takže i na pastvě si jí všiml římský místodržitel
Olybrius, kterého však odmítla. Olybrius se urazil a raději ji udal a nechal
mučit, aby přešla k pohanství. Podle legendy se její rány každého nového rána
zacelovaly, jako by tam ani nebyly. Po drastickém
mučení, kdy jí byly opalovány kusy těla, se stále
nevzdala křesťanského smýšlení a nakonec Olybrius
nevěda co dál, nechal dívce setnout hlavu. Zemřela tedy
bolestivou smrtí roku 304 n. l. ve věku 29 let.
Sv. Markéta a drak
V době, kdy byla Markéta ve vězení, se jí měl
zjevit sám ďábel. Ďábel však na sebe vzal podobu draka.
Drak nabídl Markétě pomoc od jejího utrpení, ta však
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vidouce jeho pravou tvář, pomoc odmítla. Drak se rozzuřil a Markétu pozřel,
ale její dlouhé vlasy nedokázal strávit a neustále jej škrábaly, a tak ji nakonec
vyplivnul. Když drak spatřil v jejích rukou kříž, rychle se vrátil do pekla. Podle
jiné legendy měla Markéta u sebe křížek, když ji drak pozřel, z čehož následně
pukl a ona byla osvobozena.
Bývá vyobrazena se zabitým drakem, což má symbolizovat nejen její sílu
ve víru, ale i vítězství dobra nad zlem. Tím se tedy řadí mezi tzv. světce
drakobijce.
Uctívání sv. Markéty
Úcta Markétě je na východě doložena od 7. století, dále pak byly její
ostatky přeneseny do Itálie a na západ. V českých zemích se sv. Markéta
uctívá od středověku, v době vlády krále Přemysla Otakara II., který přivezl
její rameno a rozdělil je mezi různé svatyně, například do baziliky sv. Víta na
Pražském hradě. I Karel IV. věnoval sv. Markétě svou pozornost a zřídil jí
například oltář ve Svatovítské katedrále.
Patronka sv. Markéta
Svatá Markéta, jejíž svátek připadá na 13. července, tedy na dobu žní, je
uctívána jako patronka polních i jiných plodin.
Díky boji Markéty s drakem se stala i patronkou žen ve chvíli jejich
největší životní zkoušky, tedy ve chvíli porodu. Těsně před svou smrtí slíbila
všem těhotným ženám, které se k ní budou modlit, že zajistí, aby jejich děti
přišly na svět v pořádku.
Dále také tomu, kdo postaví na její počest kostel nebo bude zapalovat
svíce, budou všechna přání splněna.
Sv. Markéta je tedy patronkou rolníků a pastýřů a těhotných žen. Mezi
její symboly patří drak, kříž, pochodeň, hřeben a srp.
Píseň o sv. Markétě
Svatá Markéto,
Pranostiky sv. Markéty
dej nám dobrý léto,
Svatá Markyta hodila srp do žita.
na pšeničku, na žitíčko
Svatá Markyta vodí žence do žita.
a na všechno obilíčko,
Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte
co nám Pán Bůh nadělí.
zelí!"
Zatoč se v koši,
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
hoď nám po groši,
Déšť o Markytě trvá čtrnáct dní a
na cejnovou mísku
zvěstuje špatný čas pro sklízení sena i
hoď nám po penízku.
obilí.
Jestli nám nic nedáte,
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu
na svých hrncích shledáte,
srší.
budou Vám lítat z police,
jako mlynářova slepice.
(Zdroje: www.wikipedia.cz; www.ceske-tradice.cz; www.druidova.mysteria.cz)

Pouťové koláče
Suroviny:
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250g másla
200g krupicového cukru
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3 žloutky
2 celá vejce
panáka rumu
1 sáček vanilkového cukru
250ml plnotučného mléka
42g droždí (kostka)
špetka soli
Postup:
Nejprve si mléko necháme odstát, aby mělo pokojovou teplotu,
stejně tak kvásek! Následně si necháme vzejít kvásek ze lžíce cukru, mléka,
kostky, droždí a malé špetky soli.
Rozehřejte máslo. Prosejte mouku a přidejte k ní do mísy cukr. Udělejte
důlek, do kterého přidejte žloutky, jedno celé vejce, rum, vanilkový cukr,
rozpuštěné máslo a kvásek.
Vypracujte těsto. Hnětení věnujte opravdu dlouhé minuty, až Vás budou
bolet ruce. Kdo nepropracuje těsto důkladně, nikdy nebude mít koláče
nadýchané. Nejlépe by bylo, kdyby se v hnětení střídaly dvě osoby.
Každopádně se musí důkladně nadzvedávat těsto!!!
Potom těsto nechte odpočinout, posypte moukou a zakryjte čistou
utěrkou. Zhruba po půl hodině do těsta píchněte několikrát prsty. Opadne, a
tak ho nechte znovu nakynout.
Během kynutí si můžeme připravit náplně:
1) Smícháme si pastu z máku, mléka, medu a rumu podle chuti
2) Tvaroh smícháme s moučkovým cukrem (podle chuti) a přidáme trochu
rumu a rozinky
3) Povidla smícháme s rozdrcenými piškoty a přidáme trochu rumu
4) Tvaroh smícháme s moučkovým cukrem a rozinkami, a když jej
rozmažeme na těsto, můžeme ještě posypat drceným perníkem
Z vykynutého těsta si můžeme oddělit buď větší
kusy na velké koláče anebo menší kousky pro více
malých koláčků. Na lehce pomoučněném válu si
vyválíme kruh anebo malé kulaté placičky, do kterých si
vydlabeme důlky (viz obrázek).
Zpracované těsto si vyložíme na plech s pečicím
papírem, ale musíme dbát na dostatečné rozestupy!
Těsto necháme ještě asi 10 minut na plechu odpočinout. Koláče pak naplňte
náplní, kterou máte nejraději. Vršek koláčů můžete ozdobit, např. na makovou
náplň dáme plátky mandlí, na tvarohovou náplň dáme rozdrcené perníky, atd.
Kraje koláčů potřete rozšlehaným vejcem.
Koláče pečte asi 15 min. na 150–180 °C, ale záleží
na velikosti koláčů. Po vyjmutí koláčů z trouby je ještě
potřete rozpuštěným máslem a nechte na plechu
vychladnout. Před servírováním je pocukrujte cukrem
přes tenké sítko.
(Zdroj: www.hobby.idnes.cz)
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CEJLECKÁ KAPLIČKA
Blíží se cejlecká pouť, která je spjata s naší kapličkou, jež je zasvěcena
sv. Markétě. O cejlecké kapličce se z hlediska historie moc neví, a tak
následující text obsahuje jen to, co bylo možné dohledat. Dovolte zachovat
doslovný text, jenž je poznat díky proloženému písmu a který tedy obsahuje i
gramatické chyby, aby byl tento článek autentičtější.
Počátky náboženství v Cejli a první záznamy o kapli
Bohužel se nepodařilo zjistit, kdy přesně byla kaplička postavena ani za
jakým účelem. Zaprvé je možné, že na místě dnešní kapličky stála dříve jen
zvonička, tedy na dřevěném podstavci zavěšený zvon, který sloužil jako dnešní
hodiny. Čímž lidé věděli přesný čas, anebo když se stala nějaká pohroma jako
požár. A následně na jejím místě si lidé postavili kapličku. Další možnost, že si
lidé postavili rovnou kapličku, která by jim sloužila jako hodiny a hlásila
neštěstí. Navíc v 18. a 19. století bylo trendem stavět kapličky. Je také možné,
že lidé postavili kapličku, která byla zasvěcená svatému, který měl obyvatele
chránit před cholerou.
První
záznamy
o
zbožnosti
cejleckých občanů jsou k nalezení ve farní
knize „Liber Memorabilium ab anno 1709“.
První záznam o cejleckých občanech je
zde uveden ze 3. prosince 1794, kdy byl
do knihy vepsán inventární jmenný
seznam občanů, kteří byli zbožní a kteří i
málo přispěli farnosti v Dolní Cerekvi. Na
co přispívali, nebylo jasné. V seznamu se
objevují tato jména: Nepraš, Kadiweg, Ja´ukl, Zeman, Krgtoman, Straka,
Swab, Neworal, Breglik, Lorentiz a Mocz. Obyvatelé Cejle (latinsky „Czegle“)
často přispívali farnosti v Dolní Cerekvi, pod kterou spadali. Další záznam o
peněžitých příspěvcích se nachází ze 13. listopadu 1807, kdy se vybralo mezi
cejleckými občany celkem 90 tolarů. Celkem 336 Zlatých bylo vybráno z Cejle
v roce 1893 opět pro cerekvickou farnost u příležitosti velkých oprav na kostel,
farní budovy a potřebné práce. O rok později 1894 ohlásil farář František Fiala
z Dolní Cerekve další sbírku. V Cejli s panem farářem obcházel dům po domě
pan starosta Josef Nevoral. Celkem se vybralo 106 Zl. Z knihy „Liber
Memorabilium ab anno 1709“ jsme se tedy dozvěděli, že cejlečtí občané byli
zbožní a často přispívali cerekvické farnosti, ovšem o naší kapličce se v knize
vůbec nepsalo, přestože ji farnost v Dolní Cerekvi měla na starosti. Na obrázku
kaplička Cejle (Zeijl) ve žlutém kolečku v područí farnosti Dolní Cerekve. Na
mapě se však nenachází žádné datum, které by nám upřesnilo dobu, kdy už
kaplička stála.
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Na pozemkové
mapě, jež vznikla v
roce 1829, s názvem
„Zeill
in
Böhmen“
(Cejle v Čechách) je
již
zakreslen
malinkatý
růžový
čtvereček, který stojí
na místě, kde máme
naši kapličku. Tento
čtvereček
nemá
žádné
označení
křížku,
které
bylo
běžné pro kaple a kostely. Důvod je jednoduchý, naše kaplička nebyla ještě v
té době vysvěcena. Ale můžeme alespoň s jistotou říci, že už v roce 1829 stála.
(na mapě v červeném kroužku)
Oprava cejlecké kapličky
Dalším cenným zdrojem pátrání po historii cejlecké kapličky se ukázaly
býti Protokoly z obecního úřadu v Cejli, tedy zápisy ze schůzí zastupitelstva.
První záznam o kapličce je zde z 22. října 1905, kdy zastupitelstvo jednalo o
opravě kapličky, ale vzhledem k nízkému rozpočtu, tuto opravu posunulo o
rok. 9. května 1906 se opět jednalo o kapličce: „Jednání o stavbě a správě
kapličky navržen by se na to pozval odborník, který by jí vyspravil a pak se
přikreje plechem anebo papírem. Též dříví darované od knížete pána na
kapličku má se dáti otesat.“. 23. listopadu 1906 jednalo zastupitelstvo o
pokrytí kapličky: „Usneseno – dáti na střechu kapličky kritina z červeného
papíru, pod papír se dají půlcoulové prkýnka 13 metrů šířky, 5 metrů
roulovejch prken, 5 baliků řebíků na přibíjení papírů z patentníma hlavama, 3
tisíce řebíků pološindeláků dvoucoulových, jeden tisíc větších šindeláků a 500
podložníků, což se béře na vědomí a schvaluje se.“.
O rok později, tedy roku 1907 se opravovala kaplička znovu. 20. května
se zastupitelstvo usneslo, že „práci zednickou při správě kapličky stává se Janu
Ruksovy zedníku z Dolní Cerekve v ceně 10 kor.“. Ještě téhož roku se jednalo
o nátěru kapličky, kdy bylo rozhodnuto o červené barvě. V roce 1911 bylo za
natření střechy na kapličce odhlasováno 6 Kor. 60h. panu Janu Suchému a
Jaromíru Froňkovi obnos 16 Kor 72h. 19. května 1912 se zastupitelstvo
zabývalo, návrhem tehdejšího cejleckého starosty Josefa Chudého „účtem za
okenka ke kapli, za okénka 11 Korun.“.
6. září 1934 navrhl tehdejší zastupitel Václav Švíkovský, aby se daly
zasklít rozbité tabulky v oknech kapličky a aby se kaplička obílila, což
zastupitelstvo schválilo.
I když byla první Cejlecká kronika psána od 1. července 1930,
neobsahuje, až na jednu jedinou větu, žádné záznamy o naší kapličce. Tím
jediným záznamem je věta z roku „1942 – 16. března byl z kaple sňat zvonek
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na válečné účely.“. Více se o ní nemluví. V roce 1948, kdy k
moci nastoupil komunistický režim a kdy bylo náboženství
přinejmenším nepodporováno, se o cejlecké kapli ve veřejně
přístupné a kontrolované kronice nic nepíše. Nebýt
pamětníků ani bychom nevěděli, že se kaplička opravovala.
Časové rozmezí oprav na kapličce se podařilo zúžit na
přelom 70. a 80. let 20. století. Od pana Antonína Sekničky
st. víme, že se kaplička opravovala spolu se stavbou nové
základní školy. Oprava kapličky byla brána jako tzv. akce
„Zet“, jež mělo v područí JZD. Na opravě pracovali pan
Seknička, p. Reiterman, p. Kohout, p. Smola, p. Jíla, p. Janíček, p. Urban, p.
Roubal, p. Jilich, p. Švíkovský. Opravovala se celá kaplička: omítky, krov,
podlaha, strop, střecha, atd. Pan Seknička vzpomíná: „Obec chtěla opravit
kapličku a její opravu měla vést, ovšem věci na opravu se braly z družstva,
protože ty obec neměla. Veškerý materiál na opravu se bral z JZD. Stejně tak
platy jsme dostávali od JZD. Pamatuji si, že já dostával 10 korun na hodinu.“.
Oprava kapličky byla postupná,
trvala asi čtvrt roku, opravovala se
vždy, jen když zbylo trochu času.
V roce 2012 proběhla v Cejli
sbírka mezi občany na opravu a
následné vysvěcení kapličky. „2013
– Na opravě místní kapličky se
podíleli p. Klvaňa, p. Makovec, p.
Kocián, p. Novák. Zvláštní finanční
dary poskytli p. Batrla, p. Seknička,
p. Novák. Z veřejné sbírky bylo
zaplaceno vymalování, část omítnutí a zařízení vnitřku.“. Celkové náklady na
opravu kapličky činily 185 089 Kč, z toho částka 30 038 Kč byla vybrána od
občanů Cejle.
Zvon cejlecké kapličky
Jediná zmínka o cejleckém znovu v odborné krajské
literatuře
se
nachází
ve
„Vlastivědném
sborníku
pelhřimovska“, kde se člověk dozví jen málo: „zvon Cejle –
1763, I.G.K.“. Na cejleckém zvonu je rok jeho vytvoření
1763 a jeho autor I.G.K. = Johann Georg Kühner. J. G.
Kühner byl velice známý německý zvonař, který pracoval
často v Praze a odlil mnoho zvonů. Na cejleckém zvonu jsou
reliéfy vyobrazení svatých. První (na obrázku) zobrazuje
Pannu Marii Svatohorskou držící Jezulátko. Druhé vyobrazení
je zřejmě Ježíš Kristus po pravé straně a vlevo Jan Křtitel.
Cejlecká kaplička měla i svého zvoníka. První zmínka o něm pochází z
26. ledna 1908, kdy mu obecní rada přiřkla odměnu 16 korun. Ovšem detaily
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nevíme žádné. Konečně v zápisu z „obecního zastupitelstva konaného dne 21.
srpna 1932 o 8 hod. ranní na obecním úřadě. Důvod: zadání zvonění. Článek
V.: Ku zvonění přihlásili se: Kateřina Podhorská č.19 která požadovala plat
roční 150Kč a Marie Pádivá která se uvolila že bude zvonit za
120Kč ročně. Zadáno tedy zvonění Marii Pádivé.“. Další
zmínky pochází z roku 1936-1939, kdy obecní rada zaplatila
zvoníkovi 122 Kč. V zápisech obecní rady se však neuvádí
jméno, až teprve v roce 1942 se konečně dozvídáme, že
zvoníka dělá Josef Pádivý, čp. 52. Jeho zvonická činnost je
doložena až do roku 1944.
Díky pamětníkům víme, že v cejlecké kapličce zvonil
pan Veselý (u Kuchyňků) a dodnes zvoní p. Bilka. P. Bilka
zvoní v Cejli možná více jak 15 let. Dnes již máme automatické zvonění, které
však nepředpovídá úmrtí, a tak je naším zvoníkem i nadále p. Bilka.
Novodobá historie cejlecké kapličky
Teprve až v roce 1998 zakoupila obec Cejle pozemek pod kapličkou, čímž
se stala jejím majetkem.
Dne 20. května 2002 byla kaplička vykradena neznámým pachatelem. I
když byla krádež vyšetřována policií, pachatele se přesto nepodařilo
dopadnout, a tak se odcizené sošky v hodnotě 7000 Kč nikdy nenašly.
14. července 2013 byla konečně asi po dvou staletích kaplička vysvěcena
farářem O. Romanem Strossou, který jí požehnal. Při té příležitosti vysvětil
zvoničku sv. Markéty a odsloužil část mše s prosbou o prospěch obce.
Vloni byla do zvoničky sv. Markéty zhotovena mříž a také automatické
zvonění, které zvoní vždy v 7:00 a 19:00.
Zajímavost naší kapličky
Oltář kapličky je směrem na západ a tím pádem vchod směrem na
východ. Pan farář Strossa v tom nevidí nic neobvyklého. Prý bylo běžnou praxí,
že se stavby kapliček nebo kostelů podřizovaly spoustě faktorům. Jedním z
nich mohla být již vyjetá cesta, která se jen kvůli kostelu nebude přece měnit,
a tak se kostel musel podřídit cestě, tak je tomu například v Batelově.
Podle toho, co se traduje po Cejli, si zřejmě zdejší bohatí statkáři
postavili kapličku na svůj vlastní náklad, a tak si jí postavili podle toho, jak se
jim to zamlouvalo. Z čistě praktického hlediska se jim nechtělo pokaždé
kapličku obcházet, tak si vchod postavili směrem k sobě.
DĚKUJI za ochotu a pomoc:
Antonín Seknička st., Antonín Seknička ml., Ludmila Sekničková, Mgr. Anna
Krausová, farář O. Roman Strossa, všichni zaměstnanci Státního okresního
archivu Jihlava, Václav Urban, Vít Jilich, Ing. Terezie Vohralíková
(Článek musel být zkrácen z kapacitních důvodů. Celé jeho znění s veškerými
detaily najdete na stránkách www.cejle.cz.)
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KŘÍŽEK NAD HŘIŠTĚM
Za dávných časů dostávaly nevěsty od rodičů věno: peníze, nádobí, na
vesnici dobytek a drůbež, kousek pole, dále cíchy, peřiny, ubrusy, ručníky,
kapesníky, utěrky atd. Některé dečky a ubrusy si děvčata vyšívala už od
dětství. Majetnější rodiče vybavili dceru i ložnicí, nábytkem do parádního
pokoje a příborníkem do kuchyně.
I stalo se, že si jedna bohatá nevěsta vezla svoje vybavení na žebřiňáku,
který táhli dva koně, do Cejle. Byla z Hutí nebo z Rohozné. Už se nemohla
dočkat, až si v novém domově všecko zařídí, proto jela kratší, ale nebezpečnou
cestou kolem dnešního vodojemu směrem k hřišti. Vůz na kamenité cestě
poskakoval a koně jeli rychleji a rychleji. Už se nedali zvládnout, splašili se,
vůz narazil do stromu a zvrátil se. Nevěsta po prudkém nárazu do hlavy
zůstala ležet opodál…
Zatím ve vsi na ni čekali, ale nemohli se jí dočkat, tak se jí vypravili
naproti. Pod kopcem spatřili dílo zkázy: nevěstu, ležící bez hnutí, kterou se už
nepodařilo oživit, převrácený vůz a kolem rozbité a rozházené věci. Koně se
zbytkem opratí pobíhali v lese. Lidé je chytili a uklidnili. Po čase na místě
neštěstí postavili křížek, který připomínal smutnou událost.
Za větrných nocí je prý v lese slyšet dusot a ržání splašených koní ještě
dnes. V takovém nečase by se ale nikdo ze vsi jít do lesa neodvážil…
Povídku zpracovala paní Anna Krausová
Umístěný křížek byl už hodně poničený, proto jsme ho opravili a znovu umístili
na osudné místo.

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i
vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a
dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější: Blíží se čas
dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro
děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které
byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko,
se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na
ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba
jeho platnosti 5 let.
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Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů: O vyřízení cestovního pasu
nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s
rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost: V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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Pro profesionály:
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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.
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ZÁBAVNÝ KOUTEK – PRO DĚTI
10 minutes for English
Aesop´s fables – Ezopovy bajky
Some people do not keep their promises - Někteří lidé nedodrží své sliby
The cat, the mouse, and the oath
A mouse fell into some fermenting wine. A passing cat heard the
mouse´s pitiful squeaks and inquired what the matter was, and the mouse
answered that he was stuck in the wine. The cat then asked: „What will you
give me if I get you out?“ The drowning mouse promised anything. So the cat
said: „If I set you free, you must swear to come whenever I call you.“ The
mouse solemnly promised and the cat set him free. Another day, the cat was
feeling peckish and went to the mouse ´s hole and demanded he come out,
but the mouse stayed inside. „Didn ´t you swear by oath to come whenever I
called you?“ asked the cat. The mouse replied: „That doesn ´t count – I was
drunk on wine!“

Kočka, myš a přísaha
Myš spadla do kvasícího vína. Šla kolem kočka, slyšela, jak myš žalostně
naříká, a zeptala se jí, co se stalo. Myš odpověděla, že uvízla ve víně. Kočka se
pak zeptala: „Co mi dáš, když tě vytáhnu?“ Topící se myš slíbila cokoliv. Takže
kočka řekla: „Když tě osvobodím, musíš mi odpřísáhnout, že přiběhneš, kdykoli
tě zavolám.“ Myš to slavnostně slíbila a kočka ji vysvobodila. Druhý den kočka
dostala hlad, šla k myší díře a žádala myš, aby vylezla, ta ale zůstala uvnitř.
„Copak jsi mi nepřísahala, že vylezeš, kdykoli tě zavolám?“ Myš odpověděla:
„To neplatí – byla jsem opilá z vína!“
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(Zdroj: www.facebook.cz/creativeideals)
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INZERCE
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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
Úřední hodiny: Po, St: 7-12 a 14-17; Út, Čt a Pá: 7-12
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: 567 316 215
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
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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