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Barvy podzimu za dveřmi.
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Vážení a milí spoluobčané,
jedno z nejoblíbenějších období našich dětí skončilo a s ním odešly i letní
teploty, čas dovolených a relaxace. V pondělí 2. září jsme v prostorách školy a
školky společně přivítali nový školní rok a s ním nová školčátka a čtyři prvňáčky,
kterým se tímto dnem otevřela nová kapitola jejich knihy života. Děti, které
nastoupily do školky se postupně seznamují s úplně novým prostředím a denním
režimem, který doposud neznaly. Naši prvňáčci školní prostředí už dobře znají,
ale musí objevit pro ně zcela nový školní život a na to potřebují dostatek času,
porozumění, trpělivosti, pomoci a lásky především svých rodičů a všech v jejich
okolí. Přeji všem školou a školkou povinným úspěšný školní rok, ve kterém zajisté
získají spoustu znalostí, které jim otevřou bránu do světa nezávislosti, nadějí a
svých splněných přání. Září si pro nás připravilo krásné Mariánské a Václavské
časy. Podzimní rána s oblohou zalitou do červena nám přináší krásný start do
každého dne. Je pro nás všechny smutné, že se nám před očima ztrácí nádherný
pohled na naše honosné le+sy, ale nyní už nám nezbývá než se s touto situací
poprat a zajistit, abychom dalším generacím předali nově zalesněné porosty a
umožnili jim se opět dívat na lesy tak, jako jsme se doposud mohli dívat my.
Užijte si dny probarvené podzimní paletou barev a ráda se s Vámi setkám
na některé z mnoha plánovaných podzimních akcí.
Pavlína Nováková, starostka
OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍM ŽIVOTEM
O malé hastrmance
Poslední prázdninový víkend k nám přijel divadelní soubor Jana Lišky z Třeště.
Malí i velcí diváci mohli zhlédnout pohádku O malé hastrmance. Herecké výkony
jsou vždy výborné a tentokrát tomu nebylo jinak. V pohádce jsme slyšeli mnoho
písniček a hlavní hrdinkou byla malá hastrmanka, která chtěla poznat svět lidí.
Přes varování starého hastrmana, svého tatínka, se zamiluje do prvního člověka,
kterého u rybníka potká – prince z nedalekého zámku. Ten by se měl stát
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ženichem vdavekchtivé princezny, která ho pronásleduje na každém kroku. Malá
hastrmanka je němá a nemá podobu lidského děvčete. Aby mohla soupeřit
s princeznou, která si chce prince vzít, musí podstoupit kouzlení a odolat kejklím
staré čarodějnice a projít hlasovým kursem u pana hejkala. Bude to stačit
k získání princovy lásky? Pokud princ nebude opětovat její lásku, tak malé
hastrmance narostou bradavice a za muže si bude muset vzít hejkala. Pohádky
mají šťastný konec, a i v této vše dobře dopadlo a princ lásku malé hastrmanky
opětoval.
Rybářské závody
Tradiční rybářské závody se uskutečnily 7. 9. 2019. Prezentace účastníků začala
v 6:30 h. Samotný start byl naplánovaný na 7:00 ranní, kdy se 18 závodníků
rozestavělo na svá stanoviště. Závod byl rozdělený do dvou kol.
První kolo probíhalo od 7:00 do 10:00 h. Poté závodníci změnili svá původní
stanoviště a druhé kolo absolvovali v čase 10:30 do 13:30 h. První část byla
doprovázená deštěm, což nemuselo být pro zúčastněné příjemné, ale ryby víc
„braly.“
Každý úlovek byl pečlivě změřen a poté puštěn zpět do vody. Cílem závodu bylo
získat co nejvíce „rybích“ centimetrů.
Nejúspěšnější byli tito soutěžící:
1.
2.
3.

Lukáš Šimanský – 230 cm
Stáňa Nekulová – 160 cm
Tomáš Vyskočil – 92 cm

Muzikál Šíleně smutná princezna
V sobotu 21. 9. jsme se vypravili na muzikál Šíleně smutná princezna do Prahy.
Měli jsme trošku obavy z rozkopané D1, ale cesta probíhala dobře a ve dvě
hodiny odpoledne jsme se usadili do křesel divadla Studio DVA. Divadelní
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adaptace legendárního hudebního filmu, který je v oblibě diváků již několik
generací, vypráví příběh prince a princezny ze sousedních zemí, kteří mají na
přání otců uzavřít sňatek.
Princ jede s otcem na zásnuby do sousedního království, ale ženit se vůbec
nechce. A tak uteče z královského kočáru a jde se podívat na princeznu v utajení.
Vnikne do zámecké zahrady a při nahlížení do princezniných oken spadne do
rybníka. Aniž to tuší, tak se seznámí s princeznou. Poté jej chytí zámecké stráže
a zavřou ho do vězení. Princův otec se vymlouvá, že je syn nemocný, stydí se,
že princ utekl. Princezna se ale do neznámého vězně zamiluje, netušíc přitom, že
je to princ, její budoucí snoubenec. Aby zrušila očekávané zásnuby s princem,
kterého nezná, předstírá smutek a vyhlásí, že si vezme za muže pouze toho, kdo
ji rozesměje. Princ je prozrazen, princezna se urazí, nechá prince zavřít a má být
popraven, protože princeznu nerozesmál. Dva královští rádcové oznámí, že princ
s princeznou se navzájem nechtějí. Nakonec oběma králům oznámí, že princ je
ve vězení a to znamená, že bude válka. Dva generálové, resp. bývalí rádcové
přebírají velení nad oběma armádami. Princ a princezna se brzy usmíří a válku
tím ukončí.
Jak už to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo.
Herecké obsazení bylo výborné:
Princ – Jan Cina
Princezna – Berenika Kohoutová
Králové – Ladislav Frej a Miloslav Majzlík
Chůva – Anna Šišková
Rádce Hranatý – Jan Kraus
Rádce Kulatý – Bohumil Klepl
Hospodský – Roman Štabrňák
Komorník – Michal Slaný
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k životnímu jubileu
Listopad

Novák Stanislav

Cejle 132

65 let

Cejle 43
Cejle 10
Hutě 2

70 let
70 let
65 let

Prosinec

Vejvoda Josef
Bilka Jozef
Kozlíček Lubomír

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Říjen:
19.10. od 15.00 hodin Drakiáda, opékání špekáčků a pečení brambor
Listopad:
1.11. od 16.00 hodin Setkání seniorů
9.11. od 19.00 hodin Vinobraní s cimbálovou muzikou Sylván
30.11. od 17.00 hodin Rozsvícení vánočních stromů a otevření Cejleckých
betlémů
Prosinec:
7.12. od 14.00 hodin Vánoční trhy a dílnička
7.12. od 18.00 hodin Výroční schůze TJ Cejle
8.12. od 14.00 hodin Pohádka „O čertovském křesle“
14.12. od 18.00 hodin Vánoční kavárna
Výroční schůze SDH – termín bude upřesněn
Od 1.10. se v kulturním zařízení začíná po prázdninové pauze opět cvičit JÓGA a
HOOPING. Hooping (cvičení s obručemi) bude každé úterý od 17.30 hodin a joga
s paní Irenou Veroňkovou se bude cvičit také každé úterý od 18.30 hodin.
Termíny jednotlivých kurzů a cvičení Vám sdělíme prostřednictvím měsíčních
zpravodajů.
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ČINNOST SPOLKŮ V OBCI
TJ CEJLE FOTBAL
Sezóna 2019/2020 je v plném proudu. Jak cejlecké áčko, tak i béčko jsou už v
půli podzimní části a oba se drží ve svých soutěžích ve středu tabulky. Velkou
změnou je hlavní kouč A - týmu. Do Cejle na post kouče přišel pan Stanislav
Muzikant, který má dlouholeté zkušenosti v trenérské činnosti a prošel jako kouč
i týmy ve vyšších soutěžích. A i v Cejli se bude snažit udělat maximum pro náš
fotbal. Přeji mu, ať se mu u nás jen daří a věřím v dobrou spolupráci. Hlavním
cílem pro další boje v okresním přeboru je rozšíření kádru a pravidelné tréninkové
jednotky.
Nejdůležitějším krokem tohoto roku bylo založení týmu mládeže v Cejli. Naši
nejmenší fotbalisté a fotbalistky už také nastoupili do zápasového kolotoče. V
soutěži okresního přeboru máme dva týmy. Tým starší přípravky pod hlavičkou
TJ Cejle a tým mladší přípravky, který jsme spojili s týmem z Kostelce. Chtěli
jsme tímto krokem pomoci našim sousedům v založení týmu, aby jejich děti
mohly také nastupovat v soutěžních utkání. Spolupráce je zatím skvělá a vše
funguje, jak má. Tým se sdruženým startem Kostelec/Cejle už válčí na turnajích.
V sobotu 5.10. od 9:00 hod. se představí i na domácí půdě v Cejli. Dokonce se
podařilo sehnat i dva nové sponzory, kteří nám přispěli na fungl nové dvě sady
dresů pro naše děti. Tímto bych chtěl poděkovat firmám HT-Extra - robotické
sekačky a firmě Byty Vysočina s.r.o. Týmy mládeže udělaly hodně velký pokrok
a zápas od zápasu se zlepšují. Doufám, že základna se bude jen rozrůstat a
mládežnické mužstvo v Cejli dlouho udržíme, a generace nových fotbalistů bude
pokračovat v udržení fotbalu v Cejli. Nábory do našich řad máme každé pondělí
na tréninku.
Bližší informace na tel. 776 791 081.

starší přípravka Cejle

tým mladší přípravky Kostelec/Cejle
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DRAKONOŠI
Pionýrský oddíl Drakonoši ve školním roce 2018/2019 vstoupil už do
neuvěřitelného 10. roku své existence. Hlavní činností oddílu, který formálně
spadá pod PS T. O. Mešnice, bylo stejně jako v předchozích letech budování
samostatnosti a vlastní zodpovědnosti u dětí a posilování jejich pozitivního vztahu
k sobě, svým vrstevníkům i dospělým a k přírodě. Při pravidelných setkáváních
každou druhou neděli oddíl trávil čas především v blízkém okolí Cejle, kde jsme
rozvíjeli své tábornické dovednosti. Učili jsme se například na bezpečném místě
rozdělat a udržovat oheň a něco drobného si na něm uvařit, zdokonalovali jsme
se v poznávání léčivých bylin, stromů a keřů, a také jsme pozorovali ptáky a další
obyvatele lesa. Čas se téměř na každé schůzce našel také pro drobné pohybové
hry a soutěže. Již tradičně jsme na začátku školního roku uspořádali víkendovou
výpravu na Čeřínek spojenou s přespáním pod širým nebem, konec školního roku
pak patřil stejně jako v minulých sezónách akci zvané Drakonoší kotlík. Jak
vyplývá z názvu akce, nejdůležitější činností je uvaření dobrého oběda na ohni
v kotlíku. Prostor je ale také pro hledání pokladu v okolí Zlatého údolí. Kromě
Lenky Markové (roz. Novákové) a jejího manžela Dominika se na vedení oddílu
aktivně podílí i Honza (Smrk) Smrčka. Za jeho ochotu a nadšení mu patří velké
poděkování. Děkujeme také obci Cejle za soustavnou podporu a těšíme se na
další rok, který jsme zahájili hned v září víkendovou výpravou na tajný srub
nedaleko Špičáku. Tady jsme se mezi sebou ještě lépe poznali a zažili společně i
nějaké to dobrodružství včetně bezva spaní pod širákem a stezky odvahy. Rádi
bychom se v letošním roce také vydali i do vzdálenějších koutů naší republiky,
přesný program je ale v tuto chvíli ještě v jednání.
Oddíl je určen pro děti od 5 let, které mají zájem o přírodu a tábornické
dovednosti. Rádi mezi sebou uvítáme nové tváře. Pro více informací můžete
kontaktovat Lenku Markovou na e-mailu: markova.lenka@centrum.cz
Lenka Marková
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme společnosti SERVISCENTRUM VYSOČINA zastoupenou panem
Jaroslavem Reitermanem za finanční dar ve výši 15 000 Kč. Tento dar jsme
využili na zakoupení bezpečnostních helem pro naše malé hasiče a budeme je
používat jak na závodech, tak na nácvicích hasičských útoků.

Poděkování za finanční dary patří také panu Antonínu Sekničkovi, živnostníkům
Luďkovi Slavětínskému, Danielu Batrlovi, Tomáši Batrlovi, Břetislavu Kociánovi,
Stanislavu Novákovi a firmě MITECH, s.r.o. Finanční příspěvek v celkové výši
8 000 Kč bude použit na nákup hadic pro malé hasiče na nácvik hasičského útoku.
Vedoucí Plamínku Lucka, Martina, Adam a Ondra.

Autodílna
DANIEL BATRLA

„Děkujeme!„
Plamínci
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Koncem prázdnin se konal tábor pro děti, které si musí píchat inzulín z důvodu
diabetického onemocnění. Naše Cejlecké háčkařky dětem uháčkovaly 34 oveček
a určitě udělaly „Pumpákům“ velkou radost. Tentokrát se do háčkování zapojila i
naše teenagerka Venďa Sochorová, která měla ze svých výrobků velkou radost.
Velice děkujeme paní Jitce Bémové, Markétě Trnovské, Miloslavě Novákové, Evě
Trávníkové, Zdeňce Sochorové, Pavle Karbanové a Vendule Sochorové za
zhotovení plyšových výrobků a budeme se těšit na další uháčkovaný dobrý
skutek.
Pavlína Nováková

JAKÉ INVESTIČNÍ AKCE PROBĚHNOU DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU

Do konce letošního roku nás ještě čeká výstavba spojovacího chodníku do
nové lokality včetně osvětleného přechodu. Na tuto akci jsme podali žádost o
dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, která nám byla zamítnuta. Na
základě našeho odvolání proti vydanému Rozhodnutí o nepřidělení dotace nám
nakonec finanční příspěvek ve výši 823 054 Kč byl schválen. Stavební práce
započnou během první poloviny měsíce října. V této I. etapě projektu bude
chodník vybudován od odbočky na Kostelecký dvůr podél hlavní komunikace
směrem na Dvorce.
Během měsíce října bude provedena oprava fasády u horních garáží. Na
tomto projektu již byl proveden kompletní nátěr střechy s drobnými opravami a
úpravou komínu, terénní úpravy a zhotovení drenáží a osazeny sekční vrata. Pro
tuto akci máme přislíbenou dotaci ve výši 127 000 Kč.
Od 15.10. bude uzavřeno dětské hřiště z důvodu rekonstrukce a montáže
nových herních prvků.
Dále budou probíhat dokončovací práce v obecním bytě, běžné opravy
komunikací, nutná kůrovcová těžba v lesích a další běžné provozní činnosti.
9

KOTLÍKOVÉ DOTACE
V Kraji Vysočina pokračuje podpora výměny starých kotlů. Pro 3. kolo kotlíkových
dotací je poskytnuta částka téměř 240 milionů korun. Za tuto částku může kraj
podpořit výměnu až 2 378 kotlů. Pravidla, která stanoví podmínky pro čerpání
dotace na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový
ekologický zdroj tepla, jsou zveřejněna a jsou rovněž zveřejněny nové formuláře
žádosti o dotaci a další podklady pro podání žádosti. Samotný příjem žádostí pak
bude spuštěn 23. října 2019.
Občané, kteří mají zájem získat informace o podrobnostech výzvy, či konzultovat
svoje konkrétní dotazy mají možnost obrátit se na linku poskytovatele dotace
564 602 888 nebo své dotazy zaslat na kotliky@kr-vysocina.cz. Rovněž je
možné navštívit stránky www.kr-vysocina.cz/kotliky, kde jsou aktuální
informace průběžně zveřejňovány.
Základní podmínky pro čerpání dotace:
1. Žadatelem může být pouze fyzická osoba – vlastník rodinného domu nebo
bytového domu s maximálně 3 bytovými jednotkami.
2. Nemovitost, ve které má dojít k výměně zdroje musí být vytápěna kotlem na
tuhá paliva (uhlí/dřevo) s ručním přikládáním, který je zařazen do emisní třídy 1
nebo 2 nebo nemá žádnou emisní třídu.
Ve třetím kole Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina budou podporovány
následující zdroje tepla splňující parametry Ekodesignu:
•
•
•
•

kondenzační plynový kotel – 75% dotace, max. 95 000 Kč
kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% dotace, max. 100 000 Kč
automatický kotel na biomasu – 80% dotace, max. 120 000 Kč
tepelné čerpadlo – 80% dotace, max. 120 000 Kč

Seznam jednotlivých zdrojů tepla, které splňují parametry Ekodesignu, je
dostupný na stránkách Státního fondu životního prostředí: svt.sfzp.cz
Výměny, na které se NEVZTAHUJÍ kotlíkové dotace:
•
•
•
•

výměna kotle 3. a vyšší emisní třídy za nový zdroj tepla
výměna starého plynového kotle za nový zdroj tepla
výměna kotle s automatickým přikládáním paliva za nový zdroj tepla
výměna kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1.
2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám
nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů či z Kotlíkových
dotací

Ve třetím kotle kotlíkových dotací nejsou podporovány nové kotle
spalující uhlí.
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PODPORA PRO MAJITELE LESŮ
Kraj Vysočina má připravených dalších 50 miliónů korun, které v následujících
měsících rozdělí mezi majitele lesů a osoby v lesích hospodařících. Jedná se o
zopakování dotačního titulu z Fondu Vysočiny s upraveným názvem Hospodaření
v lesích 2019 II., v rámci něhož bylo na jaře letošního roku rozděleno mezi 474
žadatelů 26 miliónů korun.
Až půl miliónu korun mohli jednotlivě získat všichni majitelé lesů na území Kraje
Vysočina nebo osoby v lesích hospodařících. Fakt, zda osoba uspěla už v jarní
dotační výzvě, nemělo na udělení opakované podpory žádný vliv. Dotace Kraje
Vysočina byly směřovány na pořizování oplocenek, o které se na jaře žádalo v
téměř 99 % případů. Oplocenka musí být osázena z 50 % vyjmenovanými
dřevinami.
Zářijové podání správně vyplněné žádosti je pouze prvním krokem ke krajské
dotaci. Poté, co budou doručené žádosti formálně zkontrolovány a zadány do
dotačního systému, schválí krajské zastupitelstvo uzavření smluv. První smlouvy
by mohlo krajské zastupitelstvo odsouhlasit už v listopadu letošního roku, další
pak v prosinci. To však žadatelům nebrání realizovat práce v lese, protože dotační
titul je nastaven tak, že žadatel může uplatnit náklady ode dne podání žádosti.
Program Hospodaření v lesích 2019 II. totiž nebyl vyhlášen jako soutěžní, peníze
dostanou žadatelé, kteří správně podali a nejpozději do 31. července 2020
vyúčtují skutečné náklady, které také podle metodiky doloží.
Průběžné informace ke zpracování projektů poskytuje odbor životního
prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina:
Ing. Lenka Vondrová, tel. 564 602 209, e-mail: vondrova.l@kr-vysocina.cz
Ing. Milan Hejda, tel. 564 602 366, e-mail: hejda.m@krvysocina.cz.
Další dotace na hospodaření v lesích mohou žadatelé získat i z dalších
zdrojů:
1. Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., např. na obnovu lesa, zajištěnou kulturu,
probírky – prořezávky, vyklizování nebo přibližování dřeva koněm/strojem,
likvidace klestu štěpkováním či drcením, sanaci vytěženého dřeva – žádosti
se podávají na Krajský úřad průběžně po podaném ohlášení
2. Program rozvoje venkova – žádosti se budou podávat od 8. 10. do
29.10.2019 prostřednictvím Portálu farmáře např. zavádění preventivních
opatření v lesích, obnova lesních porostů po kalamitách, investice do
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, neproduktivní investice v lesích,
přeměna porostu náhradních dřevin, technika a technologie pro lesní
hospodářství
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Brouk „Kůrovec“ v Sítinách

Obecní lesy v Sítinách
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KDE ZAČÍT, KDYŽ CHCI NĚCO POSTAVIT
Předkládáme našim občanům zjednodušený návod, jak postupovat, když by
si chtěli provést nějakou stavbu či stavební práce.
Je důležité si uvědomit, že každá stavba podléhá nějakému druhu
povolení či souhlasu, a to i stavby a stavební práce na vlastním pozemku
stavebníka. Stavebnímu řízení podléhá i demolice stávajících staveb vedených
v katastru nemovitostí. Stavbou je i výstavba oplocení, potrubí nebo větší terénní
úprava pozemku. Také změna využití existující stavby nebo pozemku podléhá
povolení.
Stavební řízení na území Cejle spadá již několik let pod Magistrát
města Jihlavy a jeho stavební úřad. Doporučujeme projednat jakýkoliv
stavební úmysl s příslušnými pracovníky. Až ti stanoví, co vše bude potřeba
v konkrétním případě pro řádné legální provedení stavby a jaký druh stavebního
řízení a postupu dle zákona bude realizován.
Toto je pro laika jednodušší, než studovat stavební zákon, ve kterém jsou
specifikovány postupy pro konkrétní druhy staveb, zajišťovat si předem
dokumenty, které třeba nebudou vyžadovány nebo naopak dočkat se přerušení
řízení pro chybějící doklad.
Existuje několik výjimek – drobných typů staveb, které žádnému
stavebnímu „řízení“ nepodléhají. Jde o některé stavby o ploše do 25 m2,
nepodsklepené na pozemku stavebníka a ve vzdálenosti více než 2 metry od
hranic sousedních pozemků (např. skleníky, zahradní domečky, pergoly apod,
nebo bazény do 40 m2). Pak jde o opravy a rekonstrukce existujících staveb bez
zásahů do nosných konstrukcí (oprava stávající střechy, oprava fasády, výměna
oken za stejně veliká atd). Tyto drobné stavby jsou vyjmenovány příslušným
zákonem a vyhláškami a musí být tzv. „nekonfliktní“. Pozor na informace „že
něco nepodléhá stavebnímu povolení“ neznamená to totiž, že to nepodléhá
jinému typu rozhodnutí.
Všechny ostatní stavby a práce musí být řádně před provedením povoleny
či odsouhlaseny stavebním úřadem.
Zde platí a je nutné:
- promyslet si co a kde chci stavět či provádět
- připravit si prvotně předběžný nákres nebo popis stavby
- zjistit na jakém pozemku stavba bude, kdo ten pozemek vlastní, jak
daleko bude místo stavby od sousedních pozemků
- a hlavně ověřit, zda typ stavby odpovídá typu povolených v územním
plánu obce Cejle, toto lze zjistit na internetu (www.cejle.cz,
www.jihlava.cz – územní plány obcí - Cejle) nebo na obecním úřadě v
Cejli nebo na stavebním úřadě v Jihlavě při projednání stavby
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Pokud toto vše máme v ruce, je nejvhodnější rovnou navštívit Magistrát města
Jihlavy a jeho stavební úřad a stavbu projednat. Zde a na stránkách tohoto
odboru jsou k dispozici i příslušné formuláře a žádosti.
Podle typu a velikosti stavby bude určeno, jaký typ stavebního administrativního
„postupu“ proběhne. Půjde o:
-

územní souhlas se stavbou
ohlášení stavby
stavební povolení
sloučené stavební řízení
a podobně

Podle druhu toho řízení pracovníci úřadu stanoví jaké dokumenty bude třeba
obstarat. Zpravidla jde o:
- výpisy z katastru nemovitostí
- projektové dokumentace stavby, požární zprávy, energetické průkazy,
průzkumy apod.
- vyjádření správců sítí TI (vodovody,kanalizace,plyn,elektřina,telefony,..)
- souhlasy majitelů sousedních pozemků
- závazná stanoviska jiných úřadů (odpadové,lesní,vodní hospodářství,…)
- a další
Každé projednávání stavby trvá jistou dobu, pro kterou stavebník bude
potřebovat určitou dávku trpělivosti. Reálná doba vyřízení povolení je vždy jiná.
Závisí na složitosti stavby, počtu zainteresovaných institucí, jejich zákonných
lhůtách a také na iniciativě vlastního stavebníka.
Zabývat se stavbou dopředu, je rozhodně vhodnější, než spoléhat na dodatečnou
legalizaci.
Při stavbě „na černo“ nedej Bože ještě „na cizím“ člověk riskuje již nyní
tučnou pokutu vymáhanou stavebním úřadem Jihlava (aktuálně několik
des. tis.) a zároveň nyní (a zejména v budoucnu) předepsané odstranění
celé stavby.
Podrobnější popis pravidel naleznete ve Stavebním zákoně (SZ) ve znění od
1.1.2018.
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BEZPEČNOSTNÍ DESATERO - HASIČI

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Od začátku letošního roku si o výměnu řidičského průkazu dosud požádalo
celkem 164 tisíc motoristů. Pro nový průkaz si tak přišlo 38 procent řidičů z
celkových 433 tisíc, kterým v letošním roce platnost průkazu uplyne.
O nový průkaz si musejí zažádat lidé, kteří mají řidičák vydaný v roce 2009 s
dobou platnosti na deset let.
Výměnu řidičského průkazu je možné provést zdarma na jakémkoliv úřadě s
rozšířenou působností, a to již tři měsíce před skončením platnosti dokladu.
"Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy. K
výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz.
Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci pořídí
digitální na místě. Pokud řidič požádá o vydání dokladu do 5 dnů, bude ho výměna
stát 700 korun," upřesnila mluvčí Ministerstva dopravy ČR Lenka Rezková.
V případě, že lidé usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, riskují
pokutu na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.
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Mezi nejvytíženější kraje patří kraj Středočeský, Jihomoravský a Hlavní město
Praha. O konci platnosti dokladu se můžou občané nechat nově informovat
prostřednictvím Portálu občana.

zdroj: Deníkplus.cz

UPOZORNĚNÍ PRO CHODCE A CYKLISTY
Přiblížilo se k nám období, které kromě krásných barev podzimu a kouzelných
scenérií s sebou přinese na komunikace sníženou viditelnost. Jedná se především
o dobu soumraku, svítání, mlh, deště a sněžení. Prosíme tedy chodce i cyklisty,
aby nezapomněli na svoji bezpečnost.
Chodci, připomeňme si, že pokud se pohybujete mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, jste povinni mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích. Zajisté není na škodu, především u dětí toto pravidlo dodržovat i
uvnitř obce.
Cyklisté, i vy musíte být viditelní z dostatečné vzdálenosti. Nepodceňujte tedy
výbavu Vašeho kola, které by mělo mít prvky povinné výbavy – odrazky umístěné
na stanovených místech kola, za snížené viditelnosti mít vepředu světlomet a
vzadu svítilnu. Větší bezpečnosti také můžete dosáhnout použitím reflexních
prvků umístěných na vašem oděvu.
Uvědomte si, že bez řádného označení se stáváte nejohroženějšími účastníky
silničního provozu.
Pokud Vám chybí ve výbavě reflexní pásky, můžete si je bezplatně vyzvednou na
Obecním úřadě v Cejli.
Přejeme Vám šťastnou a bezpečnou cestu.
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ZŠ a MŠ CEJLE
Vítáme školním rok 2019/2020
Nový školní rok jsme slavnostně přivítali v pondělí 2. září 2019. Tento den byl
významný především pro děti, které do školy či školky vstoupily poprvé. Nejdříve
jsme uvedli naše nejmladší kamarády z mateřské školy. Poté prvňáčci plnili
zábavné úkoly, které naznačily, co je ve škole bude čekat, tj. získávání poznatků
zábavnou formou.
Prvním dnem samozřejmě
zajímavé aktivity nekončily.
Druhý školní den v základní
škole se nesl v duchu
seznamování
a
změny
prázdninového režimu na
školní tvůrčí. Nejdříve byli
žáci seznámeni se školním
řádem
a
bezpečnostními
pravidly,
která
z
něj
vyplývají. Poté jsme zaplétali pavučinku kamarádství, která ukazuje, jak je každý
v kolektivu důležitý. Následně byly dětem přiděleny skříňky, kam si budou moci
celý rok odkládat své věci do výuky. Mladší žáci se více seznamovali s režimem
školy, došlo také ke sdělování zážitků z prázdnin. Starší obdrželi učebnice a
pracovní sešity, stanovili si pravidla své třídy.
V následujících dnech jsme postupně začali opakovat učivo
z loňského školního roku, na které budeme dále ve výuce
navazovat. Mnoho zajímavého již proběhlo, ale určitě je na co
se těšit v následujícím období. Školáci se účastnili programu
věnovanému rozvoji tolerance, starší navštívili výuku
dopravní výchovy, školáci také pojedou do jihlavské galerie,
celá škola navštíví vzdělávací program v zoologické zahradě,
zapojíme se do úklidu obce v projektu 72 hodin, proběhne
hudební pořad o Antonínu Dvořákovi a mnoho dalšího.
Budeme také pokračovat v celoroční hře základní školy, kde
děti budou získávat body za dobré výsledky a aktivity nad rámec a na závěr
školního roku budou odměněny.
Ačkoliv nabízíme dětem řadu aktivit
rozvíjející školní vyučování, v první
řadě vždy zůstává vysoce kvalitní
výuka,
která
dětem
přinese
poznatky uplatnitelné v životě.
V naší škole budeme přinášet žákům
vždy něco navíc. Díky spolupráci
s jihlavským magistrátem (MAP)
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můžeme již od září v základní škole realizovat přírodovědný kroužek. Nabídku
zájmových aktivit také doplní šikovné maminky našich žáků.
V letošním školním roce budeme pokračovat v realizaci
evropského programu tzv. šablon. Díky tomuto
programu budeme moci využívat podporu školních
asistentek ve školce i ve škole. Pro pedagogické
pracovníky proběhne řada školení, které přispějí
k rozvoji jejich odborných kompetencí. Díky zapojení
do celostátní pilotáže podpory začínajících učitelů
(NIDV) pedagogové naší školy svými zkušenostmi
přispějí v nastavování adaptačních programů učitelů
v České republice, kteří jsou ve školách nováčky. Na
základě zapojení do této pilotáže pedagogové budou podpořeni několika
vzdělávacími programy včetně elearningu.
Již nyní se těším, co hezkého nový školní rok přinese.
Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D., ředitelka školy
Adaptační období v MŠ
Adaptace dětí na nové prostředí a kamarády, bývá v každé mateřské škole
každoročním problémem.
Také letos do naší školky nastoupili nováčci, kteří s kolektivem větší skupiny lidí,
dosud neměli zkušenost. Věk nově příchozích „školkáčků“ se pohybuje kolem
necelých tří let. Ne každé dítě takovou, pro něj zásadní životní změnu, vnímá
bezproblémově. Řada dětí, hlavně těch nejmenších, snáší špatně odluku od
rodičů nebo blízkých osob. Není divu, vždyť je to jejich první větší životní
zkouška.
Dítě přichází do zcela nového prostředí, kde najednou musí zvládnout trávit
několik hodin mezi lidmi, které nikdy před tím nevidělo. Velkou roli hraje často
také to, jestli má dítě již z domu dobře zafixovány návyky na dodržování určitých
pravidel a řádu. Pokud tomu tak je, pak se dítě na nové prostředí daleko lépe
adaptuje, do školky se těší a nemá téměř žádné problémy. Cítí se totiž bezpečně
a do školky se těší.
V naší mateřské škole se nám osvědčilo, seznámit děti hned na začátku roku
s několika jednoduchými pravidly:
•
•
•

Neubližujeme si, protože všichni jsme tu kamarádi.
Když chceme nějakou hračku, tak o ni kamaráda požádáme a nebereme mu
ji.
Ve třídě neběháme (lze nastavit podle velikosti třídy a rozmístění nábytku;
hrozí nebezpečí úrazu), pokud to není výslovně povoleno (např. pohybové
chvilky).
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Pro lepší zapamatování zásad volíme hravou formu, jako jsou například říkanky
a básničky, které propojujeme s pohybovou výchovou.
Příklad:
Naše školka
Autor Mgr. Michael Novotný
Do školičky chodím rád,
jsem tu s každým kamarád.
S klukama i holkama,
hrajeme si od rána.
Mateřská škola se mimo jiné musí také vyrovnat s dalším častým problémem,
kterým je oblékání malých dětí, které ještě nedávno nosily pleny a dudlík.
I přes fakt, že jsou děti ještě malé, musí od nich pedagog vyžadovat určitý díl
participace na oblékání. Zkušení učitelé vědí, že oblékat například sedmnáct dětí
je až dvacetiminutový maratón.
V prvních týdnech se u „školkáčků“ někdy
setkáváme i s agresivitou. Ta je dána tím, že
dítě se doma nemusí dělit o prostor a hračky
s tolika jinými dětmi. Navíc, děti ve věku kolem
tří let ještě nezvládají kooperativní hry a spíš
než spolu, si hrají vedle sebe. Pokud se tedy
s agresivitou setkáme, snažíme se ji hned od
prvopočátku potlačovat. Jedním z podpůrných
pomocných prostředků jsou komunikační hry.
Co se týče vzdělávacích činností, praktikujeme
zpočátku více spontánní a neřízené aktivity, později je kombinujeme s činnostmi
řízenými (především dramatickými a pohybovými).
Jako základní pilíř úspěšné adaptace dítěte ve
školce,
považujeme
spolupráci
s rodiči.
Samozřejmě, vždy záleží na individualitě dítěte.
Všichni pedagogičtí pracovníci u nás mají
dostatek zkušeností, aby rodičům doporučili
nejvhodnější způsob postupu při adaptaci jejich
dítěte. Níže uvádím některé z nich.
• Snažte se zvládnout své emoce – rozlučte se
krátce, s láskou, ale rozhodně. Nenechte se
obměkčit.
• Ujistěte dítě, kdy pro něho přijdete a svůj slib dodržte. Říkejte mu pravdu.
• Vysvětlujte dítěti, že každý má své povinnosti – rodič práci, dítě školku.
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• Na školku se společně těšte a vyprávějte si, jak jste prožili den.
• Komunikujte s učitelkou a sdělujte si důležité momenty z domova, můžeme tak
vyjít vstříc větší pohodě dítěte.
Školka je tak dítěti, i přes veškeré případné problémy při adaptaci, obrovským
přínosem do života. Dítě se tu naučí sociálním dovednostem, díky nimž bude
schopnější obstát v kolektivu, uhájit si své místo, spolupracovat, soupeřit
i uznávat jinou autoritu. Školka vlastně představuje první krok k osamostatnění
vašeho dítěte.
Naši
letošní
nováčci
zvládají
adaptaci
velmi
dobře.
Zapojili
se
do
kolektivu, jsou vnímaví a
radost jim dělají pohybové
aktivity.
Společně s ostatními dětmi
zvládají výtvarné činnosti,
mají rádi sport, zpívají, umí
několik nových říkanek,
baví je říkanky s pohybem a v komunikační výchově se úspěšně snaží mluvit
celými větami.
Poděkování patří i jejich rodičům, se kterými je velmi dobrá spolupráce.
Mgr. Drahoslava Dolejší, vedoucí učitelka MŠ
Příprava předškoláka
Se začátkem školního roku nastává ideální čas i pro přípravu předškoláků, aby
měli dobrý start do školy a do života. Bohužel mnoho rodičů tuto přípravu stále
velmi podceňuje, stejně tak nedbají o dostatečný pohyb svých dětí. V prvních
třídách tak přibývá dětí s vadami řeči, poruchami pozornosti, řada z nich je méně
manuálně zručná a má častěji potíže při psaní a čtení.
Které oblasti budeme rozvíjet:
Rozvíjet budeme všechny oblasti, které podporují proces učení a které dítě
k úspěšnému startu ve škole potřebuje. Je to:
-

Hrubá a jemná motorika – grafomotorika
Smyslové vnímání – zrakové vnímání, sluchové vnímání, sluch a paměť
Základní matematické představy
Časová a prostorová orientace
Řeč
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- Rozvoj myšlení a logiky (rozvoj všeobecných znalostí z oblasti lidských
činností, zobecňování, práce se symboly atd.).
Bohužel někteří rodiče v období předškolního věku svá dítka připravují na školu
tak, že je učí číst a počítat, aby měla ve škole navrch, přičemž ve skutečnosti
jsou pro děti důležitější jiné dovednosti.
Ano, dítě má právo být ve škole úspěšné, ale to neznamená, že jej rodiče budou
urychlovat. Mnohem důležitější je, aby dítě bylo připravené do školy po psychické
stránce, aby zvládalo věci, které má a do školy se těšilo.
Důležité je, aby znalo své jméno,
příjmení, popřípadě datum narození
a adresu, kde bydlí. Mělo by umět
vyslovovat správně všechny hlásky,
vytleskávat slabiky, určit barvy,
poznat číslice do pěti, poznat
geometrické tvary, zazpívat písničku
či přednést nějakou říkanku.
Co se týká dovedností, mělo by dítě
umět namalovat postavu, stříhat a
držet správně tužku (a to již od útlého věku, ne až v první třídě). Velkým
problémem je rozeznávání první a poslední hlásky ve slově, to dnes většina dětí
neumí.
Vedle nepozornosti pak oproti dřívějším
rokům děti trápí také špatná slovní
zásoba, vysoký výskyt logopedických
poruch a kupodivu i manuální nezručnost.
Je ovšem nad slunce jasné, že televize
a počítač vaše dítě stříhat či modelovat
nenaučí.
Nezapomínejme, že pohyb je základně
propojen s rozvojem centrální nervové
soustavy a osobností dítěte. V naší
mateřské školce připravujeme dětem řadu edukačních pomůcek, které
napomáhají jejich rozvoji a přípravě. Denně děti samostatně mluví ve větách o
tom, co dělaly, jaká mají zvířátka …. Poslouchají pohádky a učí se o nich povídat.
Učitelky jsou na práci předškoláků připravené, vedou je k tomu, aby úspěšně
zdolávaly začátky v základní škole. Důležitá je příprava na školu v rodině.
Povídejte si s dětmi, čtěte jim, choďte s nimi do přírody, sportujte, tvořte různé
předměty a hlavně komunikujte.
Markéta Trnovská, DiS., učitelka MŠ
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Vítáme prvňáčky
V letošním roce je náš dětský kolektiv bohatší o 4 prvňáky. Před několika dny
vstupovali do školy a bylo na nich vidět nadšení, ale zároveň i obavy z toho, jak
uspějí při učení a v kolektivu starších dětí. Dnes, když jsme v plné práci a umíme
již 3 písmenka, si děti mohou oddechnout, protože začátek roku zvládli na
výbornou. I jejich sociální schopnosti a dovednosti jsou na vysoké úrovni, což
dokazují také sepsaná pravidla naší třídy, která děti samy vymyslely a na nichž
se všechny shodly.
Samozřejmě je spousta práce
teprve
čeká.
Zanedlouho
se
začneme učit počítat první příklady,
psát první písmenka a spojovat
hlásky ve slova. Při tomto úsilí ale
nebudou samy. Ze všech sil se jim
snaží
pomáhat
jejich
starší
spolužáci, my pedagogové a hlavně
Vy rodiče. Věřím, že pokud bude
tato spolupráce fungovat tak skvěle
jako doposud, budou mít naši
prvňáci na první třídu jenom samé
krásné vzpomínky.
Mgr. Lenka Volfová, třídní učitelka ZŠ (1. a 2. roč.)
Daltonské vzdělávání v základní škole
S novým rokem do naší školy přicházejí změny. Rozhodli jsme se zařadit mezi
vzdělávací metody prvky Daltonského vzdělávání vytvořeného americkou
odbornicí na vzdělávání Helen Parkusovou. Pomocí aplikace tzv. daltonských
bloků do výuky se budou naši žáci samostatně učit, jak zacházet s časem a
s úkoly, které jim budou zadány. V daltonském typu edukace si žáci sami vyberou
pracovní prostor, samostatně si určí pořadí, podle kterého
budou svá zadaná cvičení plnit, a sami si budou dohlížet na
časovou dotaci pro splnění celého daltonského bloku.
Tato
koncepce
v žácích rozvíjí nejen
samostatnost,
ale
také
spolupráci,
kterou budou jistě
v budoucím
životě
potřebovat. Pokud si
totiž
nebudou
s některým z úkolů
vědět rady, mohou
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se poradit se svými kamarády a úkol vypracovat ve skupině. Při zpracování úkolů
jsou také vždy k dispozici knihy, učebnice a pomůcky, jež jsou ovšem až poslední
možností při řešení úkolů. Rád bych zakončil tento článek větou, která mě
samotného nadchla pro daltonské vyučování: Je nutné krátit dobu vyučování ve
prospěch doby učení.
Bc. Lukáš Rédl, třídní učitel ZŠ (3. až 5. roč.)
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Cejle všem přeje čtenářům cejleckého zpravodaje
příjemně prožité podzimní měsíce.
II. SVĚTOVÁ VÁLKA V CEJLI
Prvního září jsme si připomněli 80. výročí od začátku druhé světové války, která
byla rozpoutána útokem nacistického Německa na Polsko. Oficiálně skončila 8.
května 1945 kapitulací Německa s nepředstavitelnými ztrátami na životech.
Nikdo z nás si dnes neumí představit ty hrůzné činy, násilí, bídu a utrpení všech
lidí, kteří v této době žili, a kteří za nás bojovali a položili život. Ani naší obci se
období války nevyhnulo, i když oproti jiným vesnicím jsme nebyli přímo vystaveni
boji s nepřítelem. Přesto, že život v této době nebyl pro nikoho lehký, v obci se
po celou dobu udržoval chod školy, fungoval spolek dobrovolných hasičů,
divadelní spolek i knihovna.
Obecná škola:
Již na počátku války musely být ze škol odstraněny všechny památky, obrazy,
knihy, učebnice, kde byly uvedeny vzpomínky nebo informace na bývalou Čsl.
Republiku, první prezidenty, legionáře a vůbec na osoby, které se zúčastnily
budování republiky. Musel být pořízen protektorátní i říšský prapor. V sousední
obci Dvorcích byla zavřena česká škola. K oslavám byly vždy dodány proslovy,
k nimž nesměly být připojovány žádné poznámky. Školy musely být označeny
německo-českými nápisy i úřední razítka musela být německo-česká. Začalo se
i nepovinným vyučováním v němčině, které ale od roku 1941 bylo již povinné.
Pro učitelstvo byly zřízeny kursy německého jazyka a jeho znalost museli
prokázat zkouškou. V tomto roce se také dosavadní obecná škola s pěti
postupovými ročníky mění na školu národní. Od roku 1942 byla výuka němčiny
rozšířena pro děti 1. a 2. postupového ročníku na 4 hodiny a pro ostatní na 7
hodin týdně. Byly zavedeny německo-české tiskopisy. Úřední zprávy byly
sdělovány pouze německy. I naši učitelé se museli zúčastňovat kursů dějepisu,
aby mohli dějiny vykládat dle Němců. Po provedených revizí učebních pomůcek
musely být zlikvidovány knihy s tendencí husitskou, sokolskou, legionářskou a
skautskou, knihy od spisovatelů Františka Palackého a Arnošta Denise. Celkem
se v tomto roce odvezlo do sběrny starého papíru 72 kg učebnic, knih, obrazů a
map. Pan řídící sice riskuje bezpečnost svoji i své rodiny, ale skryl většinu
cenných knih a pomůcek. Nebylo povoleno přijímat nové učitele a bylo nařízeno
přijímat pouze praktikanty bez nároku na mzdu. Na naší škole jako praktikant
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působil cejlecký rodák Karel Jaroš, František Musil a Milada Mezerová, oba z Dolní
Cerekve. Karel Jaroš a František Musil byli později posláni na práci do Říše. Učitelé
i žáci museli pro vytvoření příznivých podmínek pro vítězství německých zbraní
o prázdninách pomáhat při žňových a zásobovacích pracích, při sběru odpadků,
semen léčivého listí apod. Školám byla dodána semena mrkve a ředkvičky.
Vypěstované plody byly rozdělovány dětem, aby se jejich organismu dostalo
nezbytných vitamínů. Byly zrušeny školní rady a vedením školních záležitostí byl
pověřen starosta. Pro zvýšení pilnosti u dětí ve sběru odpadků, dostávaly za 5 kg
kostí až 3 kostky mýdla.
Dne 12. února v roce 1945 musely být vyklizeny obě školní učebny pro německou
brannou moc, vojáci však nepřišli. Později zde měli být ubytováni němečtí
uprchlíci z východu, kteří měli být považováni za národní hosty. Občané museli
dodat postele a žákům byly dávány domácí úkoly. Naštěstí nedorazili ani národní
hosté a tak se od 5. dubna zahájilo střídavé polodenní vyučování.
Po osvobození naší republiky bylo zrušeno vyučování němčině jakož i šestičlenná
stupnice známek. Po čtyřech letech byla znovu otevřena škola ve Dvorcích, kam
se vrátila i mateřská škola. Ve 4. a 5. postupovém ročníku se začala vyučovat
dvě hodiny týdně ruština. Byla podniknuta akce na pomoc Slovensku. Žáci
darovali 34 kusů oděvů, prádla, obuvi, 3 zábavné knihy a na hotovosti 930 Kčs.

rok

počet žáků
navštěvující školu v
Cejli
I. třída
20
21
21
32
40
41
17

počet žáků navštěvující
měšťanskou školu v Dolní
Cerekvi

II. třída
25
30
43
32
28
28
30

1939
31
1940
24
1941
25
1942
25
1943
30
1944
21
1945
Spolky
Dobrovolní hasiči počátkem války pořádali plesy, masopustní merendy. Tato
činnost se však nedoporučovala a někdy ani nevyplácela. Z tohoto důvodu byla
činnost v oblasti kultury přerušena. Požár byl považován za těžkou sabotáž a
viník byl přísně trestán. Proto hasiči měli velkou zodpovědnost a museli být stále
připraveni, aby mohli s úspěchem kdykoliv zakročit.
Divadelní spolek byl aktivní až do roku 1944, kdy byla jejich činnost přerušena
z důvodu ubytování řezníků z kostelecké továrny v sále i na jevišti. Do této doby
ochotníci odehráli 25 divadelních her. Dokonce si zakoupili nové kulisy, spodní
rampové osvětlení a radiozesilovač.
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Knihovna
Činnost obecní knihovny sice oslabila, ale stále byl knižní fond obměňován a
čtenáři měli o výpůjčky zájem. V roce 1940 byly vykonány 3 revize, při kterých
bylo vyloučeno 28 knih v 38 svazcích s tendencí Němcům nepřátelskou.
V červenci roku 1941 byla k obecní knihovně připojena knihovna bývalého Svazu
tesařů a zaměstnanců stavebních odvětví. Knihovna také obdržela 3 knihy
v jazyce německém, ale musela si tento „vzácný dar“ sama zaplatit. V roce 1943
bylo zřízeno oddělení knih pro mládež. V oblibě nebyly zápůjčky poučných knih.
Během války se pořídilo 97 nových knih a v průměru se půjčilo 19 knih ročně na
jednoho čtenáře.
Válka v naší obci nijak významně neovlivnila porodnost a uzavírání sňatků. Počty
narozených dětí byly srovnatelné s předchozími roky.
rok
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

narození
chlapci
dívky
3
5
5
5
9
3
5
5
4
7
3
10
4
3

úmrtí
muži
ženy
3
3
3
3
2
1
4
2
4
2
1
7
1
1

počet
sňatků
7
2
4
9
5
2
4

Panování Němců v zabraných Čechách a Moravě se projevilo konfiskováním a
kupováním bohatých zásob zboží a potravin za směšně nízké ceny. Cena 1 koruny
byla stanovena na 1 desetinu říšské marky. Důsledky na sebe nenechaly dlouho
čekat a nedostatek zboží se stále zvětšoval. Byly zavedeny potravinové lístky na
chléb, pečivo, mouku, krupici, rýži, vejce, kávoviny, cukr, maso, masné výrobky,
tuky, mléko aj. Byly vydávány i lístky na textilní zboží. Maximální ceny všech
výrobků a zboží stanovoval Nejvyšší úřad cenový. Ceny však nebyly stálé a byly
jiné na venkově a jiné ve městech, jiné u překupníka a jiné u výrobce. Pro rok
1941 byly stanoveny ceny např.: 1 kg
čajového másla – 35 K, 1 kg tvarohu 6
– 7 K, chléb – 2,80 K, žitná mouka 3
K, hovězí zadní 17,40 – 15,40 K. Za
tyto ceny se kupovalo zboží na
potravinové lístky. Jiné ceny byly tzv.
„černé“, které požadovali šmelináři
(dřívější keťasové) a které byly
nepředstavitelně vysoké. Příděly na
potravinové lístky se často měnily,
např. od 17.3. do 13.4. 1941 děti do 6
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let mohly dostat 125 g másla týdně, od 6 do 14 let 100 g másla, ostatní mohli
dostat 70 g másla týdně.
Události naší obce
Rok 1939
- Pro školu zakoupen radiový přijímač.
- Místní Kampelička darovala 11 šestiletým dětem vkladní knížky s vkladem
5 K.
- Od 13.9. do 1. 10. přerušeno vyučování pro nebezpečí rozšíření dětské
obrny.
- Byly sloučeny všechny obranné spolky v Národní Matici při Národní radě
české.
- Státní prezident jmenoval padesátičlenný výbor, aby vybudoval jednotné
politické hnutí národa zvané Národní souručenství, jež mělo řídit politický
život národa. V Cejli se přihlásili do NS všichni muži straší 21 let.
- Ve Dvorcích byla zavřena česká škola.
- Dne 17.3. přijeli do obce dva němečtí vojáci. Půjčovali si čsl. prapory údajně
na výzdobu. Dostali prapor školní a od pana Jaroslava Jaroše. Nikdy je už
nevrátili.
Počasí:
Zima byla mírná, až teplá. Jaro též, pouze květen byl chladný a deštivý. Špatně
odkvétaly stromy a ovoce bylo málo.
Rok 1940
- Obecní úřad byl vyzván, aby odevzdal pamětní knihu okresnímu úřadu
k uložení do archivu (byly obavy, že záznamy zvláště o době světové války
jsou nevhodné).
- Dne 1.1. založena nová pamětní kniha.
- Starostou obce byl Jaroslav Jaroš, který 14.4. podal žádost o zproštění
funkce starosty ze zdravotních důvodů.
- Dne 11.6. nové volby obecního zastupitelstva, do funkce starosty jmenován
Josef Jelínek.
- Dne 11.7. se obecní zastupitelstvo usneslo zřídit do obce telefon a veřejnou
hovornu v hostinci Jana Vejvody č.p. 15, který se stal i jejím správcem.
- Zakoupeno 8 tis. kusů lesní sadby.
- Provedena elektrifikace obce.
- Nařízeno povinné pěstování lnu. Cejle musela pěstovat len na 7 ha
pozemků. Zřízena lnářská komise – starosta obce Josef Jelínek, důvěrníci
Ladislav Suchý a Josef Hromádka.
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- Ustanovena komise pro povinnou dodávku dobytka – starosta obce a
členové jsou volení z řad chovatelů. Členem musí být zástupce německých
zemědělců z Vestenhofu.
- Dne 1.9. vydaná 2. šatenka se 150 ústřižky na dobu jednoho roku.
- Dne 30.9. zavedeny Listy pro domácnost – základ pro vydání lístků na šaty
a lístků na mýdlo.
- Zřízena civilní protiletecká ochrana, 14.10. na obecním úřadě zvoleni
činovníci místního pátracího velitelství a určena jejich činnost.
- Nepřátelská letadla shazují za přeletu zápalné destičky, které mají způsobit
požáry budov, obilí a lesů a zlomit tím hospodářskou i vojenskou odolnost
národa. Všichni občané i školní děti starší 12 roků se zúčastňují pátrání po
těchto destičkách a zneškodňují je.
- Nařízeno zatemňování příbytků, povozů a ručních svítilen.
- Dne 25.11. dány do oběhu 10h mince z čistého zinku.
Počasí:
Zima byla krutá a dlouhá, mrazy dosahovaly ke 30°C, pomrzlo mnoho
ovocných stromů, vyhynula zvěř a vymrzlo ozimé obilí. Jaro bylo chladné a
deštivé a ani léto nebylo lepší. Podzim byl chladný. První sníh napadl 26.10. a
opět v prosinci uhodily kruté mrazy.
Rok 1941:
- Od 1.1. byla pro chovatele dojnic zavedena povinnost vést mléčné záznamy.
- Vydané nařízení na povinný osev lnem pro hospodáře, kteří mají více než 5
ha pozemků i s lesem.
- Dne 1.8. stanoven zvláštní jednorázový žňový přídavek na rok 1941.
- Církev československá nazvána Církev českomoravská.
- K vítězství Němců měla přispět i taková malichernost, jako bylo psaní
písmene V (Viktoria = vítězství) na zdi a vrata chalup.
- Zjišťován árijský původ veřejných zaměstnanců. Ženatý zaměstnanec
potřeboval 17 dokladů.
- Zrušeno osvobození úředních dopisů od poštovného.
- Zavedeny úřední známky.
Počasí:
Zima byla tuhá a dlouhá. Sněhu bylo mnoho. Prudké vánice zasypávaly
neustále silnice a tratě. Po prudké oblevě se koncem ledna v lesích polámalo
a vyvrátilo mnoho stromů. Ovocné stromy pomrzly. Lovná zvěř téměř
vyhynula. Zima trvala do 28. dubna. S polními pracemi se začalo pozdě,
sklizeň díky častým dešťům byla špatná. Kromě peckovin, bylo málo ovoce.
Borůvek bylo dost a hub málo. Podzim byl suchý a slunečný. Sklizeň brambor
se prováděla dobře.
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Rok 1942:
- Obecní zastupitelstvo se usneslo provést elektrifikaci osady Vestenhof.
- Téměř ustal stavební ruch v obci.
- Byla ustanovena Národní, později Sociální pomoc. V naší obci byl jejím
důvěrník František Vaňha. V listopadu se vybralo 875 K.
- Dne 16.3. byl z kapličky sňat zvonek na válečné účely.
- Dne 18.12. zatčeni dva občané zdejší obce – p. Václav Frantál, traťový
pomocník a kameník Jan Roubal. Důvod zatčení neznámý.
Počasí:
Zima opět dlouhá a krutá. Lovná zvěř opět hynula, stromy znovu pomrzly,
ozimé obilí částečně vyhynulo a bylo zaoráno. S jarními pracemi se začalo
pozdě. Přesto bylo úroda slušná. V srpnu nastalo dlouho trvající sucho. Ovoce
bylo málo, houby takřka žádné, lesních plodin dosti.
Rok 1943:
- Schválena výměna pozemků mezi obcí a železniční správou při stanici CejleKostelec.
- Na zalesnění zakoupeno 500 kusů šedé olše a 1000 kusů vejmutovky.
- Ing. Otakar Dvořák prodal zdejší velkostatek Josefu Bílkovi, spolumajiteli
továrny na uzeniny a konzervy v Kostelci. Dalšími majiteli továrny byli židé
Spitzrové, kterým majetek Němci zabrali a uvedli celou továrnu ve svou
správu. Zabrali i zdejší velkostatek, když koupi Josefem Bílkem zamítli.
Správou velkostatku pověřili Leont. Rychnovského.
- 28.2. žáci sehráli divadelní představení Pohádka o princezně Pampelišce od
Jaroslava Kvapila.
- 10.5. Národní Matice se všemi odbory rozpuštěna, pokladní hotovost 665
K byla zabavena, zároveň byly zabaveny i stroje a později prodány Němci
Withelmovi z Vestenhofu.
- Zatčení Václav Frantál a Jan Roubal byli vyšetřováni v Táboře a na Pankráci
v Praze. Byli odsouzeni s poznámkou, že jejich návrat je nežádoucí.
Následně byli transportováni do koncentračního tábora v Terezíně. Odtud
pak byli převezení do Osvětimi, kde brzy podlehli útrapám a týrání.
Počasí nebylo zaznamenáno.
Rok 1944:
Dne 25.6. sehráli žáci divadelní hru „Krakonoš“ od Baldessari-Plumlovské.
Počasí nebylo zaznamenáno.
Rok 1945:
- V sobotu 5. května po poledni ozval se z radiového přijímače hlas:
„Čechové, přijďte na pomoc do budovy rozhlasu, bijí zde naše lidi“, což se
několikráte opakovalo.
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- Dne 9. května byla prohlášena Československá republika opět osvobozená
po více než šestiletém bezpříkladném útlaku.
- Ruské vojsko se blížilo i k Jihlavě a jihlavští Němci prchali k západu. Po
státní silnici k Pelhřimovu spěchal nekonečný proud uprchlíků pěších s ranci,
s ručními vozíky, s dětskými kočárky i na vozech. Byli však zastaveni a
zavedeni do táborů pro uprchlíky.
- Někteří němečtí vojáci se rozprchli i do okolních lesů. Strhly se i přestřelky,
jimž padl za oběť František Policar z Hutí.
- Dne 10.5. jsme v Cejli uvítali skupinku asi 5 ruských vojínů, ke kterým
promluvil František Mareš, který se za dlouhého působení v Užhorodě naučil
dobře ruský jazyk. Odpoledne se většina občanů šla podívat na státní silnici
k Hubenovu na projíždějící proud ruské obrněné vozby.
- Dne 12.5. byla uspořádaná školní oslava.
- Dne 14.5. byly vyklizeny postele a sláma ze školních tříd a zahájeno
pravidelné vyučování.
- Nastal velký přesun i českého obyvatelstva. I z Cejle se odstěhovalo několik
rodin, čímž ubylo v obci dělného lidu.
- Skončila činnost obecní rady, obecního zastupitelstva i funkce starosty
Josefa Jelínka, který měl ve válečném období velkou zodpovědnost.
- Místo dosavadních sborů byly v obcích tvořeny místní národní výbory.
Počasí nebylo zaznamenáno.
Vážení spoluobčané,
s pomocí naší kroniky jsme se Vám snažili přiblížit život našich spoluobčanů
během nejhrůznější doby, která nás v minulosti potkala. Každý z nás by měl
vzpomenout na ty, kteří v boji za záchranu lidskosti padli, byli popraveni nebo
umučeni. Vzpomínku bychom měli věnovat i našim občanům panu Janu
Roubalovi a Václavu Frantálovi, které zatklo gestapo a již se zpět do rodné
vísky nevrátili. Padlým vojákům za vlast byl postaven památník s nápisem
„ŽIVOT ZA SVOBODU DRAHÉ OTČINY“. Važme si toho, že v naší vlasti můžeme
žít v míru a občas se u tohoto pomníku zastavme a zavzpomínejme.
Zdroj: Kronika Obce Cejle
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SAMETOVÁ REVOLUCE – 30 LET SVOBODY A DEMOKRACIE
Sametová revoluce je označení období politických změn v Československu mezi
17. listopadem a 29. prosincem 1989, které vedly k pádu komunistického režimu.
Politické zřízení se přeměnilo na pluralitní demokracii a v oblasti hospodářství
plánovaná ekonomika na tržní. K urychlení změn přispěl rozpad bývalého
Východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a
politickou situací v zemi.
Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou
bezpečností, nebyla revoluce provázena násilím a během státního převratu nikdo
nezemřel. Přestože nebylo pro převzetí moci použité násilí, výsledkem byla
hluboká celospolečenská změna.
Mezi 15.–20. lednem 1989 proběhla série demonstrací u příležitosti 20. výročí
úmrtí Jana Palacha, zejména na Václavském náměstí v Praze. Demonstrace byly
policií a lidovými milicemi potlačeny s dosud nevídanou brutalitou (použity byly
mimo jiné i vodní děla a slzný plyn) a čelní představitelé opozice (např. Václav
Havel) byli uvězněni. Pro tyto události se později vžil název Palachův týden. V
reakci na postup režimu během Palachova týdne vznikla petiční akce Několik vět.
Petice Několik vět byl dokument vypracovaný hnutím Charta 77 na jaře roku
1989 a zveřejněný 29. června. Hlavními iniciátory petice byli Václav Havel, Jiří
Křižan, Stanislav Devátý a Alexander Vondra. První uveřejnění petice po jejím
sepsání proběhlo vysíláním rozhlasových stanic Hlas Ameriky a BBC, v tištěné
formě byl text uveřejněn v samizdatových Lidových novinách. Na podzim roku
1989 bylo pod peticí podepsáno zhruba 40 000 lidí.
Další potlačené demonstrace se konaly 21.srpna a 28.října 1989. O několik dní
později se protesty přesunuly do Teplic, kde během dní 10., 11. a 14. listopadu
1989 došlo k řadě demonstrací. Jen den před 17. listopadem proběhla studentská
demonstrace v Bratislavě.
V říjnu 1989 naplánovala organizace Nezávislé studentské sdružení STUHA na
17. listopad 1989 pietní akci k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty.
Akce se měla odehrát na pražském Albertově. Oficiálním účelem mělo být uctění
památky Jana Opletala, avšak radikálnější části studentů mínili využít této akce
k vyjádření nespokojenosti se současnou společenskou situací a k volání po
změně.
K organizaci pietní akce se připojila i pražská organizace Socialistického svazu
mládeže (SSM). Aby mohla být akce oficiálně povolena, museli se organizátoři
vzdát původně zamýšleného plánu na pochod do centra města. Místo toho měla
demonstrace zamířit opačným směrem, na Vyšehrad. Tato podoba demonstrace
byla nakonec ústředním výborem KSČ a následně i obvodním národním výborem
schválena. Organizátoři demonstrace vyzývali zúčastněné, aby si na manifestaci
přinesli květiny.
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Na přípravě a průběhu demonstrace se na žádost studentů nepodílely žádné
disidentské organizace, aby představitelé moci nedostali důvod k zakázání či
potlačení demonstrace. Většina disidentů se demonstrace nezúčastnila, neboť
byla organizována SSM. Značný podíl měly ale děti disidentů Marek Benda, Jiří
Dienstbier, Jan Dus, kteří společně se Šimonem Pánkem měli rozhodný vliv v
nasměrování průvodu do středu města po nábřeží, což se posléze stalo roznětkou
revoluce.
V pátek 17. listopadu se na Albertově sešli studenti pražských vysokých škol. V
15:40 se na Albertově nacházelo přibližně 500 až 600 lidí, ale jejich počet
poměrně rychle narůstal nově příchozími. Manifestace začala v 16:00 zpěvem
písně Gudeamus igitur a projevem Martina Klímy z uskupení Nezávislých
studentů. Státní bezpečnost odhadovala počet účastníků až na 15 000 lidí, ale
další zdroj hovoří o davu až 50 000 lidí. V 16:40 byla tato část manifestace
ukončena a pořadatelé vyzvali k pochodu na Vyšehrad ke hrobu Karla Hynka
Máchy. Část lidí chtěla ale směřovat na Václavské náměstí, kam měli původně
demonstrující dojít, jak hlásal leták vytištěný k manifestaci. Na Vyšehrad
postupně dorazil dav přibližně 10 000 lidí, kteří zcela zaplnili prostranství před
kostelem. V 18:15 byla demonstrace oficiálně ukončena. Od samého začátku
demonstrace docházelo ke skandování protikomunistických hesel (např.
"Masaryka na stovku" či "Jakeše do koše"). Krajský tajemník KSČ Štěpán se u
velitelů SNB dožadoval rozehnání demonstrace, ti mu nevyhověli, neboť se drželi
rozkazu z ministerstva vnitra "nezasahovat". Po skončení oficiální části
demonstrace se dav neplánovaně vydal do centra města. Přibližně 5 000 lidí
pokračovalo směrem na Karlovo náměstí. Ve snaze zastavit pochod přehradily
bezpečnostní složky Vyšehradskou ulici, ale zadní část davu tlačila na předek,
čímž došlo k nárůstu paniky a tlaku a policejní kordon byl protržen. Zablokování
přístupu do centra zabránily až přivolané posily.
Zadní část průvodu se potom opět dala do pohybu a přes Plaveckou ulici
pokračovala v pochodu po nábřeží Vltavy až k Národnímu divadlu. Velikost davu
se odhaduje na 5 až 10 tisíc lidí. Složky Sboru národní bezpečnosti měly rozkaz
zabránit průvodu cestě na Hrad či na Václavské náměstí. Přibližně v 19:12 přišel
rozkaz, že se má dav na vhodném místě zablokovat. Policejní kordon zatarasil
Most 1. máje, čímž zabránil davu odbočit směrem na Pražský hrad, demonstrující
zahnuli na Národní třídu a pokračovali směrem na Václavské náměstí. V 19:25
byla kordonem přehrazena Národní třída v prostoru Perštýna. Když bylo čelo
demonstrace zastaveno, účastníci si sedli na zem před pořádkové jednotky. Dívky
začaly spontánně zasunovat za štíty příslušníků pohotovostního pluku květiny.
Jelikož se policejní velitelé obávali opakování předchozí situace z Vyšehradské
ulice, kdy dav uzávěru obešel, došlo o čtvrt hodiny později k uzavření ulic
Mikulandské a Voršilské, a k zablokování ústupu Národní třídou zpět směrem k
Národnímu divadlu. Přibližně 10 000 demonstrantů tak bylo uzavřeno mezi dva
policejní kordony. Demonstrující pokračovali v pokojné a nenásilné demonstraci
za provolávání hesel jako Máme holé ruce. V této části demonstrace byl ještě
demonstrantům umožňován jednotlivě volný odchod.
31

Přibližně ve čtvrt na devět došlo ke změně situace, kdy již nebylo možné obklíčení
opustit a policejní kordon postupující směrem od Národního divadla začal prostor
zahušťovat. Pohotovostní pluk veřejné bezpečnosti a Odbor zvláštního určení
(tzv. červené barety) následně začaly demonstrující surově bít obušky. Třebaže
byli účastníci demonstrace vyzývání k rozchodu, jediné únikové cesty vedly skrz
tzv. "uličky", kde byli demonstranti brutálně biti. Do 21:20 byla tímto způsobem
demonstrace násilně rozptýlena; někteří účastníci byli následně zatčeni a
naloženi do připravených autobusů. I po rozehnání demonstrace docházelo ze
strany pořádkových jednotek k napadání jednotlivců či skupinek přihlížejících.
Nezávislá lékařská komise později uvedla, že 568 lidí bylo během zásahu
zraněno.
Mezi lidmi se 18. listopadu začala šířit informace o tvrdém zásahu bezpečnostních
složek proti studentům, což vedlo k aktivizaci občanů, kteří vyjadřovali podporu
studentům a nesouhlas s tvrdým zásahem. Po události předchozího dne se v
divadlech a na vysokých školách začaly organizovat stávkové výbory požadující
vyšetření a potrestání osob zodpovědných za tvrdý zásah. V Realistickém divadle
byla navržena týdenní stávka na podporu studentstva, čímž se herci přidali ke
studentům, kteří již týdenní stávku zahájili. Herci a studenti požadovali důsledné
vyšetření večerního zásahu, zveřejnění informací o jeho průběhu, jména
odpovědných osob, jejich vyšetření a případné potrestání. Proti režimu se začali
vyjadřovat i mnozí členové komunistické strany. Představitelé opozice naproti
tomu zprvu významnou aktivitu nevyvíjeli.
V reakci na odpor, který ve společnosti vyvolal brutální zásah policejních jednotek
se na popud Václava Havla sešli v pražském Činoherním klubu představitelé
různých skupin opozice, aby se dohodli na společném postupu. Ve večerních
hodinách byla založena společná platforma, která dostala název Občanské fórum.
Občanské fórum vyjádřilo nespokojenost s vládnoucími strukturami státu,
požadovalo odstoupení zkorumpovaných politiků a propuštění politických vězňů.
Současně vyjádřilo podporu plánované generální stávce, která měla proběhnout
27. listopadu.
Od pondělí 20. listopadu se podařilo na většině pražských vysokých škol vyhlásit
stávku. Obě národní vlády i federální vláda ČSSR vyjádřily souhlas s policejním
zákrokem na Národní třídě a odmítly vyjednávat s demonstranty za situace, kdy
je na ně skrze stávky vytvářen nátlak. Od 20. listopadu se každý den konaly
pokojné demonstrace na mnoha místech republiky. Největší demonstrace
probíhaly na Václavském náměstí v Praze, kde se již v pondělí 20. listopadu sešlo
okolo čtyř hodin odpoledne až 100 000 lidí, ale také v Brně, kde se jich zúčastnilo
až 40 000 lidí.V této fázi již bylo pro režim složité zastavit demonstrace
obyvatelstva, které se svým rozsahem zcela vymkly předchozím demonstracím
proti vládě. Stávka se rozšířila i na většinu zbývajících škol (včetně území
Slovenska), takže od 21. listopadu vystupovaly jednotně. Václavské náměstí, kde
se na pokračující demonstraci shromáždilo až 200 000 lidí, se stalo současně
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místem, kde se konala první manifestace Občanského fóra z balkónu
Melantrichova nakladatelství. Zde promluvil poprvé před diváky spisovatel Václav
Havel. Demonstrace se již zcela rozšířily po celé republice. Symbolem těchto dní
se staly klíče a jejich cinkot. Po dvaceti letech také vystoupila Marta Kubišová
s písní Modlitba pro Martu, po které následovala státní hymna.
Poprvé po dlouhých letech se 4. prosince otevřely hranice pro občany ČSSR, kteří
mohli od půlnoci svobodně vycestovat do sousedního Rakouska bez výjezdních
doložek či celních prohlášení (během víkendu navštívilo Rakousko až 250 000
lidí). Ohlas veřejnosti na představenou novou vládu na sebe nenechal dlouho
čekat a již tento den se konala další masová demonstrace, na které se sešly
desetitisíce lidí. Lidé nechtěli akceptovat novou vládu, která se skládala z 15
komunistů, 1 lidovce, 1 socialisty a 3 nestraníků. Závěrem demonstrace zazpíval
Karel Gott s Karlem Krylem státní hymnu. Karel Kryl se mohl vrátit do republiky
po 21 letech nucené emigrace.
Na nátlak veřejnosti 7. prosince tato nová federální vláda rezignovala.
Sestavením nové vlády byl pověřen Marián Čalfa. Komunistické vedení současně
zbavilo Miloše Jakeše a Miroslava Štěpána členství v komunistické straně pro
jejich „hrubé politické chyby“. Občanské fórum se 8. prosince definitivně rozhodlo
pro kandidaturu Václava Havla na post prezidenta.
10. prosince po 13. hodině komunistický prezident Gustáv Husák jmenoval první
ne zcela komunistickou vládu od nástupu komunistů k moci v únoru 1948, ve
které bylo 10 míst KSČ, 7 míst pro nestraníky, 2 místa pro ČSS a 2 místa pro
lidovce. Prezident Husák následně oznámil federálnímu shromáždění svoji demisi.
Dne 29. prosince 1989 byl ve Vladislavském sále Pražského hradu Václav Havel
zvolen prezidentem novodobého Československa. Stal se tak po 41 letech prvním
nekomunistickým prezidentem. Zajímavostí je, že byl zvolen naprosto
jednomyslně i komunistickými poslanci, pro které byl do nedávna politickým
nepřítelem. Volba Václava Havla prezidentem republiky ukončila i studentské
stávky.

Zdroj foto: Muzeum Vysočiny Jihlava, text: Wikipedie
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JSME TO CO JÍME
Zdravá střeva, zdravý život!
Jak už jste podle nadpisu pochopili, tentokrát se budeme věnovat
našim střevům, respektive tomu, co si dopřáváme. Proč? Protože
střeva jsou jedním z pilířů imunity! A také proto, že plocha tenkého
střeva, které musí zpracovat vše, na čem my si „pochutnáme“ je
cca 300 metrů čverečních! Takže toho zvládne opravdu hodně! V tenkém střevě
dochází ke vstřebávání všech vitaminů, živin a minerálních prvků. Pro to, aby
tento proces byl pro nás přínosem, je důležité osídlení sliznice těmi správnými
mikroorganismy. Prebiotika jsou nestravitelné látky obsažené v potravinách,
které podporují růst nebo aktivitu pouze jedné nebo omezeného počtu střevních
bakterií a tím pozitivně ovlivňují složení střevní mikroflóry (u dětí jsou to
oligosacharidy v mateřském mléce). Probiotika jsou již živé organismy nejčastěji
lactobacily a bifidobakterie a ty už asi známe všichni! Na popis celého složitého
procesu nemáme místo, ale čím se nakrmíme, to už je opravdu naše volba! O
pitném režimu (rozuměj čistou vodu, ovocné bylinné čaje, neslazené a hlavně
bez bublinek!), zelenině a ovoci (čerstvé nebo zmražené),
vláknině, luštěninách a omezení množství masa víme všichni!
Ale co třeba aspartam, margaríny, glutamáty…? Vždyť i jídlo
ovlivňuje naše rozpoložení! Tak začněme!
Aspartam objeven v r. 1965 náhodou při hledání léku na žaludeční vředy. Je
200x sladší než cukr a proto začal výzkum a boj o využití
aspartamu
v potravinářských koncernech jako levné sladidlo ke zvýšení zisků, a nebo jestli
zůstane v arzenálu bojových chemických látek. Aspartam dokáže nepozorovaně
vyvolat ztrátu paměti, vedoucí až ke vzniku Alzheimerovy nemoci. A víte, že po
zahřátí aspartamu nad 30 stupňů Celsia vzniká metanol? 1 litr perlivého nápoje
má až 56 mg metanolu, ten poškozuje oční nervy! Pijete slazené minerálky a
necháváte je v létě v autě? A to pominu ftaláty uvolňující se v teple z PET lahví.
Ano, vyhráli potravináři. Najdete jej ve žvýkačkách, výrobcích označených jako
„light“, ale i třeba v ústní vodě“.
Margaríny jako náhražku másla objevil r. 1869 francouzský lékárník na popud
Napoleona III., který potřeboval pro armádu dostatek levného tuku. Původně se
vyráběl z odstředěného mléka a hovězího loje, ale spotřeba stále rostla a lůj byl
nahrazen opět levnějšími rostlinnými tuky, které bylo potřeba ztužit, ale tím
vznikají škodlivé trans mastné kyseliny, které přímo zvyšují riziko
kardiovaskulárních chorob. Díky tomuto zjištění byly firmy nuceny „snížit“
množství trans mastných kyselin ve svých výrobcích, nicméně tam stále jsou…
Glutamát E620-E625, ale také hydrolyzované proteiny, kvasničný či
sójový extrakt. Vysoký obsah je v sójové omáčce. Přirozeně se
vyskytuje v mozku savců jako přenašeč vzruchů, ale jeho
nepřirozené působení může vést ke vzniku patologických stavů jako
epileptické záchvaty, neurodegenerace, chronická bolest, autismus, deprese či
migrény. Prostě působí dráždivě na centrální nervový systém. V USA je
pojmenovaný „syndrom čínské restaurace“, kdy se po konzumaci jídla
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s glutamátem zvýší krevní tlak, člověk zrudne v obličeji, objeví se nevolnost a
zrychlí se srdeční tep.
A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Myslím, že projevem dnešní
uspěchané doby jsou prostě nemoci, ty souvisí s imunitou, imunita souvisí
s jídlem. Buďme sami k sobě laskaví a přemýšlejme o tom, co jíme. Myslím, že
návrat k jakékoliv přirozené stravě a vyhýbání se polotovarům se vyplatí. A
argumentace časem? Ta je relativní… Nabízím recept na velmi rychlou a
jednoduchou polévku.
Hrášková polévka podle Antonie Mačingové Do hrnce dáme
mražený hrášek, sůl, pepř, bazalku, vše uvaříme a rozmixujeme
dohladka. A jestli jste gurmáni ☺, upečte si v troubě nasucho na
plátky rohlíky potřené troškou másla a posypané sýrem. V každém
případě máte do 20 min hotovo (pokud tedy nevaříte 6-ti litrový hrnec ☺).
Brokolicový salát s tuňákem další velmi rychlá a u nás oblíbená večeře.
Uvařte nad párou rozebranou brokolici, přidejte asi 350 g uvařené kukuřice
(přiznávám, občas použiji plechovku ), přidejte tuňáka z konzervy ve vámi
zvoleném množství, rozdrobte sýr feta (balkánský), opepřete a osolte, je-li ještě
potřeba a je hotovo. Chlapi brokolici nemusí, ale tohoto salátu ze 2 brokolic je
vždy málo…. Tak dobrou chuť, všeho s mírou a řiďte se selským rozumem ☺….
Zdroje: Zdravé tuky (MUDr. David Frej), Doba jedová (prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc., prof.RNDr.. Jiří
Patočka Dr.Sc.), Zdravá střeva, zdravý život (Joachim Bernd Vollmer), Svět přírodních antibiotik (Josef Jonáš,
Jiří Kuchař), Bylinky revue 09/17, Zhubněte jednou provždy 1 (Antónia Mačingová)
https://www.recepty.cz/recept/brokolicovy-salat-s-tunakem-3248

ZÁBAVNÝ KOUTEK PRO DOSPĚLÉ
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ZÁBAVNÝ KOUTEK PRO DĚTI
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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) 733 306 796,777 248 255
mistostarosta@cejle.cz
Jana Kovářová Ing.(účetní) 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
Otevírací doba: každé liché pondělí od 15:30 – 18 h
Základní škola: 603 157 812, zs.cejle@seznam.cz,
Mgr.Ing. Marta Kozdas, Ph.D. ředitelka
Mateřská škola – 605 907 336, ms.cejle@seznam.cz
Školní jídelna – 732 150 409, 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 8:00 – 10:30 15:00 – 17:00 So 8:00 – 11:00
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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Chtěli byste se zde o něčem dočíst?
Chtěli byste něco v Cejleckém zpravodaji změnit?
Máte nápad na novou rubriku?
NAPIŠTE NÁM: zpravodaj.cejle@email.cz
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