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Milí občané,
po dlouhé odmlce vám znovu v novém kabátě přinášíme informace a zajímavosti z naší obce. Čeradický plátek
bude vycházet čtvrtletně na náklady obce a bude distribuován přímo do vašich schránek. Věříme, že se bude těšit
vaší oblibě, a že díky němu získáte přehled o dění v obci.

ZE STATISTIKY OBCE:

MAŠKARNÍ KARNEVAL V ČERADICÍCH
V sobotu 18. února 2012
se v obci konal „Dětský
maškarní karneval“, který
se těšil veliké účasti.
Karnevalu se zúčastnilo
46 místních dětí, navštívit
nás přijely také děti
z okolních obcí.
Krátce po patnácté hodině přivítal děti trpaslík se
Sněhurkou. Program karnevalu byl zahájen tanečním
vystoupením dětí ze Sedmikrásky. Poté účastníci
karnevalu představili všem své masky. Sál byl plný
princezen, čarodějnic, pirátů, kočiček, víl, rytířů,
kovbojů….. nechyběl ani vodník, čert, upír, ninjové
nebo tajemný Zorro. Kdyţ pak spustila muzika DJ
Majkla, nenechaly se děti v překrásných oblečcích
dlouho pobízet a vrhly se do tance. Sálem projíţděla i
mašinka a rodiče s úsměvem pozorovali své řádící
potomky.
Aby si děti odpočinuly od divokých tanců, byla
pro ně připravena celá řada soutěţí a her, ale také
drobné občerstvení. Na počátku karnevalu byly
vyhlášeny hned dvě veliké soutěţe, do kterých
ratolesti zapojily i své rodiče. V tipovací soutěţi bylo
úkolem uhodnout, kolik bonbonů se vešlo do
třílitrové lahve, která byla zavěšena nad parketem.
Vítěz bral vše, proto si Veronika Bártová kromě
diplomu a medaile odnesla i lahev s 606 bonbony.
Další velikou soutěţí byla soutěţ masek. Sami
účastníci spolu s rodiči volili „nej“ masky ve třech
kategoriích. Jako nejstrašidelnější maska byl zvolen
upír, za kterého byl oblečen Daniel Edl. Nejvtipnější
maskou byla zvolena čarodějnice Petra Modrocká a

K 1. 1. 2012 byl zaznamenán ve všech třech
obcích (Čeradice, Větrušice, Kličín) počet
obyvatel rovných 300.
za nejroztomilejšího maškaráčka byl vybrán Jakub
Zumr s maskou lvíčka. Všichni výherci obdrţeli
medaile, diplomy a krásné ceny. Dalších soutěţí se
ujala Sněhurka s trpaslíkem, děti si vyzkoušely běh
po papírech, hledání párů ponoţek, tanec s míčky,
soutěţily v rychlosti pojídání
šlehačky z papírových tácků,
hádaly filmy a pohádky podle
hudebných ukázek, které jim
pouštěl trpaslík DJ Majkl, a
plnily spoustu dalších úkolů,
za které dostávaly sladké odměny. Velikou zábavou
byly pro děti také balónky naplněné barevnými
kolečky, které děti po
prásknutí zasypávaly, a
dlouhé pásky barevných
papírků.
Vyvrcholením
maškarního karnevalu byla
bohatá tombola. Nikdo nepřišel zkrátka, proto si ti,
kteří v tombole nic nevyhráli, mohli vybrat cenu
útěchy. Nakonec byly všechny masky pozvány na
taneční parket, kde se naposled vyfotily a kaţdý
maškaráček obdrţel za svou účast na karnevalu
čokoládovou medaili. Zbytek karnevalového
odpoledne vyplnila diskotéka, a ačkoliv za okny sálu
byla jiţ tma, tak poslední tanečníci odcházeli aţ
kolem osmé hodiny večerní.
Maškarní odpoledne v Čeradicích se vydařilo, a
nezbývá neţ poděkovat všem, kteří se na jeho
přípravách podíleli, a hlavně místnímu obecnímu
úřadu, bez nějţ by nebylo moţné dětem udělat radost
a umoţnit jim strávit veselé odpoledne.
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V ČERADICÍCH ÚČINKOVAL
„PLZEŇSKÝ MLS“

ZAPOMENUTÝ RODÁK
WENCESLAU CIFKA

Dne 8. 4. 2012 se v kapli sv. Andělů
stráţných konal velikonoční koncert.
Účinkoval malý lidový sbor z Plzně
„Plzeňský mls“. Tato skupina muzikantů a zpěváků se vytvořila
v roce 2009 kolem folklorního upravovatele lidových písní
Miroslava Šimandla. Pestré nástrojové obsazení a krojovaný
program lidových písní vychází z muzikantského a pěveckého
odkazu štrajchových a dudáckých muzik západních Čech.

MÁME SBĚRNÝ DVŮR
Obec Čeradice buduje Sběrný dvůr. Jedná se o místo určené
k odkládání odpadů vybraných sloţek. Odevzdávat zde bude
moţno: barvy, obaly od nebezpečných látek, laky, oleje,
zněčištěné textilie, pneumatiky, a jiné odpady, které je moţné
odkládat uţ nyní, např. elektroodpady, plasty a zářivky.
Pro zajištění ochrany v prostoru Sběrného dvora
nainstalovány kamery.
Podmínky ukládání odpadů do prostorů Sběrného dvora řídí
obec Čeradice. Informace o těchto podmínkách naleznete na
informační ceduli, která bude umístěna na vstupních vratech do
Sběrného dvora.

SRANDA BEZ PLOTŮ V OBCI LIBOČANY
Dne 16. 6. 2012 se v sousední obci Libočany koná sportovní
klání mezi členskými obcemi Mikroregionu Ţatecko zvané „Sranda
bez plotů“.
Tématem letošního ročníku je „Záchranný systém“. Obec
Čeradice by ráda vytvoříla domácí druţstvo, které by zastupovalo
naši obec v účasti na těchto hrách. Obecní úřad tímto vyzývá
případné zájemce, aby se hlásili na OÚ u paní starostky V. Chybové.
Hry jsou pojaty zábavnou formou, a proto vyjde-li počasí, bude
příjemně strávený den zaručen.

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ …...
Kličín – V obci Kličín byly v kapli sv. Jana Nepomuckého
doplněny okna a dveře. Vyjde-li dotace, můţe se obec
v letošním roce těšit ještě na rekonstrukci sochy.
Větrušice – Ve Větrušicích byla
dokončena oprava „kapličky“
Boţí muka.

Jiţ uplynulo 200 let, co se
v Čeradicích narodil, a aţ do
dospělosti pobýval dnes jiţ zde zcela
zapomenutý místní rodák Wenceslau
Cifka.
Ačkoli se nám dochovalo jen málo
informací, není nezajímavé vydat se
po stopách jeho toulavých bot.
Pětadvacetiletý Cifka přijíţdí do
Portugalska v době, kdy portugalský
král D. Fernando de Saxe-GothaCoburgo si bere za manţelku
královnu Marii II. (r. 1836) a díky
svým znalostem v archeologii a umění
se stává královým poradcem v této
oblasti a současně je pověřen
získáváním
a
doplňováním
uměleckých děl pro královskou
galerii. Zapojuje se do uměleckých
aktivit, především fotografování a
stává se jedním z průkopníků této
umělecké formy v Portugalsku a
dokonce otevírá jedno z prvních
fotografických studií v Lisabonu.
Studuje nové fotografické techniky
v Paříţi, pořádá výstavy a časem se
stává
královským
fotografem.
S králem cestuje po Evropě a
společným zájmem obou muţů se
stává výroba umělecké keramiky.
Cifka
se
pouští
do
výroby
keramických tabulí, dţbánů, váz a
pohárů, často reliéfních renesančních
motivů a sklízí úspěchy na výstavách
v Portugalsku i po Evropě.
Byl
sběratelem,
malířem,
keramikem, litografem, fotografem a
učitelem ve šlechtických rodinách.
Wenceslau
Cifka
zemřel
v Lisabonu dne 29. 3. 1884. O jeho
soukromém ţivotě však nic zatím
nevíme. Snad někdy příště………
(s použitím informací na webových stránkách Museu
Nacional do Azulejo připravil Miroslav Pátek)
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ROZŠÍŘENÍ
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Dětmi tolik oblíbené hřiště se dočká změny a bude
obohaceno o jeden nový herní prvek.
OÚ plánuje zakoupení nové prolézačky pro děti. Návrh
byl schválen na zasedání zastupitelstva, a místní děti se
tak mohou těšit na nové zpestření při svých hrách. K jiţ
zabudovaným herním prvkům přibude krásná
pestrobarevná housenka o celkové délce 5,19 metrů,
která je kombinací trubkové a síťové prolézačky.

SVATBA
V kličínské kapli sv. Jana
Nepomuckého budou dne
13. 7. 2012 od 13 hod.
oddáni

MIROSLAV PÁTEK
LUCIE GASPAROVÁ

Kličín

DĚTSKÝ DEN NEBO VÝLET ???
CHCEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR…
OÚ by rád tradičně oslavil Den dětí. Místo
klasického dne plného zábavných úkolů a atrakcí
nabízíme dětem a jejich rodičům moţnost
uskutečnění hromadného výletu. Aby uspořádání
akce bylo smysluplné a těšilo se hojné účasti, rádi
bychom znali váš názor a zjistili, které variantě
dáváte přednost.
Neváhejte a napište nám na emailovou adresu
ceradickyplatek@seznam.cz, případně sdělte své
návrhy na OÚ.
Pokud byste rádi doprovodili své ratolesti na
výlet, uvítáme vaše nápady kam vyrazit za
dobrodruţstvím.

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ V OBCI
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

ČERVEN

Rodáci
Drakiáda

ŘÍJEN

Na hlavním tahu v obci Čeradice byly
instalovány nové lampy veřejného osvětlení.
Jde o nový úsporný typ pouličních lamp.
V jednání je umístění těchto lamp také do
oblasti za asfaltovým hřištěm.



Prostory Sběrného dvora a asfaltového hřiště
budou z důvodu krádeţí a vandalismu
zabezpečeny kamerovým systémem.



Na OÚ si občané mohou zdarma vyzvednout
psí známku pro své mazlíčky. Známka je
opatřena názvem obce a evidenčním číslem
pejska. Známky jsou určeny i pro důchodce, i
kdyţ jsou od poplatků za psy osvobozeni.



V měsíci září se bude konat jiţ několik let
oblíbená společenská akce s názvem
„Rodáci“. OÚ má pro tuto příleţitost
připraveno překvapení. Bliţší informace
budou včas zveřejněny.

DUBEN

ČERVENEC

SRPEN

Dětský den

ZÁŘÍ



Velikonoční
koncert
Pálení čarodějnic

Maškarní bál

KVĚTEN

VE ZKRATCE:

LISTOPAD

PROSINEC
Mikulášská
nadílka
Půlnoční mše
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OPUSTILI NÁS:
15. 1. 2012

Červenka Rudolf, nar. 1930

9. 2. 2012

Holeček Oldřich, nar. 1919

15. 2. 2012

Kierczak Michal, nar. 1929

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Nejstarší občanka Čeradic oslaví
11. 5. 2012 krásných 93 let.

Oslaví 25. 7. 2012 své jubilejní výročí
85 let.

B L A H O P Ř E J E M E !!!

NAPIŠTE NÁM
Na emailovou adresu
ceradickyplatek@seznam.cz
můţete psát vaše dotazy,
odpovídat na ankety a
zasílat vaše příspěvky.

Konečně začalo pravé jaro,
tepla stále přibývá a probouzí
ze zimního spánku celou
přírodu. Stromy začínají pučet
a ukazovat nové listy a
větvičky, ze země vyrážejí nové
rostlinky. Všechno je v pohybu,
roste a rozvíjí se s ohromnou
energií. Do těchto hřejivých teplých jarních
dní vám přejeme spoustu takové energie,
díky které bude pro vás každý den krásným.

Za poskytnutí informací OÚ v Čeradicích napsala Ing. Lucie Kulhavá

4

