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OSLAVA VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE
Dne 26.9.2015 se konala akce na oslavu výročí 900 let od založení obce Čeradice, která byla zároveň
spojena se srazem „Rodáků“. Návštěvníci mohli kromě prohlídky obce absolvovat procházkou návštěvu
židovského hřbitova. Přijel se také podívat zástupce židovské obce pan Látal, který vyslovil velký dík za
údržbu zeleně a náletových dřevin. Nebýt toho, nebylo by vůbec možné se na hřbitov dostat. Židovské
obci se podařilo postavit několik náhrobků, byla zhotovena směrová cedule, jež je umístěna na kaštanu
pod hospodou. Dále ze strany židovské obce byly proplaceny doklady za pohonné hmoty a nákup
náhradních dílů k sekacím strojům. Největší úspěch na celé akci měla výstava fotografií, díky nimž si
mohli rodáci zavzpomínat na své dětství, mládí, a vůbec na svůj život v obci jakož i na svou práci
v zemědělství. Dle ohlasů občanů a ostatních návštěvníků, kteří nám i poté telefonovali, byla akce
vydařená a všichni se dobře bavili. Z celé akce je pořízen DVD záznam a také fotografie. Část záznamu je
možné shlédnout na webových stránkách obce (www.ceradice.cz). DVD je možné zakoupit také za 50
Kč. Zájemci se mohou informovat na obecním úřadě.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych velmi poděkovala:

paní Zdeňce Choltové za zpracování fotografií na akci Rodáci a výročí obce,
zaměstnancům obecního úřadu za údržbu obce,
zastupitelům obce za perfektní spolupráci a pomoc při uspořádání akce a
následném úklidu,
panu Miroslavu Edlovi, Broňovi Edlovi a Štefanovi Nagymu za poskytnuté
nádobí, kterým byla vybavena kuchyňská linka na fotbalovém hřišti
Vlaďka Chybová
starostka obce

DRAKIÁDA
Dne 28.10.2015 jsme uspořádali další
čeradickou drakiádu. Letos byla účast
hojná, avšak počasí příliš nepřálo, a větru
jsme se moc nedočkali. Aby děti
nesmutnily, byl pro ně připraven také
doplňkový program, mohly malovat na

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

sklenice nebo si vyrobit vlastní zápichy do
truhlíků – větrníčky a dráčky. Jako vždy
jsme pak vyhodnotili draky, za což byl
každý odměněn.
Na závěr přišlo posezení u ohýnku a
opékání
buřtíků.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
pro ženy a děti

V sobotu 7.10.2015 jsme vítali do života
další občánky:
Edla Kryštofa nar. 9.8.2014
Brůnovou Kristýnku nar. 6.9.2015.

21.11.2015 zveme všechny tvořivé ženy a
dívky do klubovny na fotbalovém hřišti, kde
budeme za příjemného posezení u kávy a čaje
vyrábět adventní věnce. Na výrobu věnců
máme připraveny slaměné věnečky, ostatní
dekoraci si každý donese dle svého vkusu.
Aby nám káva lépe chutnala, vítáno je i něco
dobrého k zakousnutí. Plánovaný čas je od
15:00 do 18:00 hodin.

12.12.2015 jsou zvány všechny děti a mládež,
kteří si budou zdobit již napečené perníčky.
Akce je plánována rovněž od 15:00 do 18:00
hodin.

UDÁLOSTI Z OBCE



Již proběhla kolaudace fotbalových kabin, vše bylo v souladu se stavebním zákonem a zákonem o
požární ochraně. Objekt je využíván dosti často k různým oslavám a akcím. Naposledy se zde konala i
svatební veselice a to 3.10.2015. 14.10.2015 zde také proběhla zdravotní přednáška „o bylinkách a
mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka a o léčebné bylinkové kosmetice“,
kterou nás provázel přenášející Karel Štenbaur, bývalý spolupracovník bylinkáře Pavla Váni.



V kapli sv. Andělů strážných byly na zdech uvnitř kaple namalovány krásné obrazy. Malířka, jež
nechce být jmenována, malovala celé letní prázdniny vždy o víkendu. Pokračovat bude ještě na fasádě
písmem a dále pak v klubovně na fotbalovém hřišti.



Bývalý vojenský areál na Homolích má již svého majitele, který se zde snaží dát dohromady
zdevastovaný pozemek, který je mimo jiné zaplněn i odpadem, který sem odkládali občané obce tak
lidé z okolí. Celý objekt je nyní monitorován kamerovým systémem.



Fotbalové hřiště našlo znovu své využití. Trénují zde naši chlapci a to 2x týdně, věnuje se jim pan
Novotný. Dále zde také začali trénovat mladí fotbalisté ze Žatce a své fyzické prověrky zde provádějí
také dozorci z věznice Nové Sedlo.



V kauze bývalých kravínů bylo zastaveno řízení o vydání rozhodnutí o dělení pozemků. Důvodem
bylo zpětvzetí žádosti jejich majitelem.

JUBILEUM OSLAVÍ...
Jancoveková Anna nar. 15.11.1925 ….. 90 let
Nagyová Helena nar. 7.12.1940 ………. 75 let

VÁNOČNÍ AKCE
21.11.2015 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO
ŽENY (výroba adventních věnců
5.12. 2015 MIKULÁŠ
12.12.2015 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
PRO DĚTI (zdobení napečených
perníčků)
13.12.2015 ADVENTNÍ PROGRAM
(koncert a rozsvícení vánočního
stromečku)

Za poskytnutí informací Obecního úřadu v Čeradicích napsala Lucie Kulhavá

