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BĚŽELI JSTE NĚKDY MARATON?
Gabriela a Petr Korbášovi z Čeradic si troufli. Manţelé se dne 29. 4. 2012
zúčastnili 15. Renta Oberelbe-Marathonu, který se konal v Dráţďanech. Trať
dlouhou 42,5 km uběhli v krásném čase 4 hod 59 min a 4 hod 57 min.
Tato krajinná oblast je pro společenství běţců velmi přitaţlivá a jiţ šestkrát po
sobě byla zařazena k nejoblíbenějším běhům Německa. Snaha organizátorů
roste rok od roku a tak se 15. vydání tohoto běhu mohlo těšit z 5722
přihlášených nadšenců z 33 národů.
Manţelům Korbášovým blahopřejeme ke skvělému sportovnímu výkonu.

NEPOŘÁDEK NA HŘIŠTI
Problém, na který se upozorňuje neustále, avšak si jej návštěvníci
stále neberou k srdci. Opět ze hřiště zmizel kůl, opět byla
poškozena jiţ opravená síť, na hřišti se stále povalují odpadky a
plastové láhve. Touto cestou proto všem, kteří hřiště navštěvují,
znovu zdůrazňujeme, ţe hřiště slouţí ke sportovním účelům, ne
k úmyslnému ničení vybavení a ukládání odpadků. Neodhazujme
proto kolem sebe to, co nám právě v daném okamţiku přestalo
slouţit. Kdyţ je odhodíte tam, kde právě spotřebujete jejich obsah,
nerozpadnou se, ale zůstanou tam na věky, neodklidí-li je někdo
jiný. Proto chcete-li, aby vaše hřiště dobře vypadalo a dále plně
slouţilo k vašemu sportovnímu vyţití, udrţujte jej v takovém
stavu, aby mohlo plnit svůj účel a nestala se z něj pouze plocha
plná nepořádku.
Stejná problematika se týká i plochy v dětském parku. Na dětské
hřiště byl jiţ v červnu, jako „dar ke Dni dětí“ instalován nový herní
prvek, krásná a barevná housenka, která jistě potěšila kaţdé hravé
dítko, a umoţnila mu zpříjemnit svůj pobyt na dětském hřišti. OÚ
postupně rozšiřuje hřiště o nové herní prvky. Tyto prvky jsou
nákladné, a protoţe jsou většinou vyráběny z přírodních materiálů,
odpovídá tomu i délka jejich ţivotnosti. Proto prosíme všechny
děti i rodiče a ostatní, kteří hřiště navštěvují, aby dodrţovaly v jeho
prostorách pořádek, a chovaly se k herním prvkům s úctou a
pouţívaly je pouze k tomu účelu, který je pro kaţdý prvek daný.
VŠEM DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pálení čarodějnic je velmi starý a
dodnes velmi populární lidový zvyk.
V noci z 30. dubna na 1. května se lidé
scházejí u zapálených ohňů a slaví
příchod jara.
I v naší vsi se v tento
magický
den
na
zahradě
místní
hospůdky sešla sousta
dětí
a
ostatních
návštěvníků,
aby
společně „zahnali zlé
a nečisté síly“. Díky
krásnému
počasí
se
čarodějné
odpoledne vydařilo. Tradičně nechyběla
hranice s čarodějnicí, která byla záhy
potrestána. Za plápolání zbylého
ohýnku a doprovodu hudby si mohli
návštěvníci pochutnat na buřtech a
klobáskách a příjemně se pobavit.
Proč se vlastně pálí
čarodějnice? Hlavním
účelem
tohoto
lidového svátku byla
ochrana
úrody a
celého hospodářství
před
neúspěchem.
Lidé pálili ohně, aby
se tak ochránili proti
čarodějnicím, které očarovávaly a
poškozovaly dobytek a úrodu. Všichni
věřili, ţe v tuto noc poletuje v povětří
spousta čarodějnic, letících na sabat.
Čarodějnice se před sabatem natíraly
kouzelnými mastmi, s jejichţ pomocí
pak mohly létat na košťatech. O této
filipojakubské noci, kdy měly nečisté a
zlé síly moc škodit lidem, se daly najít
různě poschovávané, zakopané a před
lidmi ukryté poklady.
Tato tradice je stejně jako v jiných
obcích i u nás v Čeradicích jiţ po
několik let velmi oblíbená, a tak se
můţeme všichni těšit na další rej.

PODĚKOVÁNÍ


Děkujeme paní Josefě Zumrové, která darovala do
čeradické kaple sv. Andělů stráţných svaté obrázky.



Děkujeme všem, kteří svými podpisy podpořili ţateckou
nemocnici, konkrétně zachování dětského a gynekologickoporodnického oddělení.

DĚTSKÝ DEN TROŠKU JINAK…
Letošní oslava dne dětí proběhla v Čeradicích
trochu netradičně. Jak jste se dočetli
v předchozím čísle, padl návrh, ţe bychom se
společně mohli vydat na výlet a krásně si
zpříjemnit obyčejný den. Pro velký zájem a
nadšení místních dětí a jejich rodičů, uspořádal OÚ výpravu za
dobrodruţstvím a zábavou do plzeňského Dinoparku a Zoo. 9. 6.
nastal očekávaný den „D“ a s nezbytnou výbavou, jako pití,
svačina, fotoaparáty a dobrá nálada, se mohlo vyrazit.
Děti měly moţnost navštívit Zoologickou a botanickou zahradu,
kde mohli obdivovat spoustu českých i cizokrajných zvířat a
rostlin. Za prohlédnutí stálo několik zajímavých expozicí jako
Pavilon afrických dravých ptáků, kopytníků, Voliéra afrických
baţin, Pavilon hrošíků, gepardů a pelikánů, Madagaskarský
pavilon , Sukulentní skleník, Tropický pavilon aj.
V Dinoparku se pak děti ocitly jakoby v Druhohorách, neboť tu
na ně čekala celá řada ozvučených i pohyblivých modelů
prehistorických ještěrů v ţivotních velikostech. Těm zdatnějším
se podařilo na některé modely vyšplhat a pořídit si tak jedinečné
fotečky. Vţdyť kdy se nám povede potkat a osahat si
Brachiosaura, Apatosaura, Gigantosaura, Ankylosaura, Alosaura
či některého z dalších ještěrů. Mimo jiné měly děti moţnost
pobavit se na Paleontologickém hřišti, shlédnout v 3D kině krátký
dobrodruţný film Triceratops nebo si pořídit fotku ve Velkém
hnízdě.
Počasí se vydařilo a tak unaveni z celodenního pochodování a
prozkoumávání se všichni vrátili do svých domovů. Přivezli si
však spoustu fotek a záţitků, které jim za tu únavu stály. Pro
velký ohlas všichni doufají, ţe ještě nějaký takový skvělý výlet
zaţijí, ať mají na co vzpomínat.

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ …...
Kličín – V obci Kličín proběhly
úpravy plochy po rozpadlé, jiţ
zbourané stodole vlevo od kaple.
Plocha bude zaplněna výsadbou
ovocných stromů, které obec dostane
jako náhradní výsadbu za dřeviny na
pozemcích, kde se buduje plynovod.
V plánu je také umístění dvou laviček.
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SRANDA BEZ PLOTŮ

12. ročník her Mikroregionu Ţatecko – Sranda bez
plotů – pořádala v hasičském duchu obec Libočany.
Téma „Zachraň se, kdo můţeš!“ mluvilo za vše.
V tropickém horku se na přepychovém fotbalovém
trávníku utkalo hned 13 týmů z jednotlivých obcí.
Také Čeradice, jakoţto součást Mikroregionu
Ţatecko, vyslaly svůj tým do boje. Záchranářská
posádka ve sloţení Zdeňka Choltová (kapitán),
Zdeňka Séčová (rozhodčí), Vlaďka Chybová, Katka
Chybová, Jindra Beran, Míra Edl, Gábina Korbášová,
Mirka Urbanová, byla připravena zachránit všechno a
všechny. 16. 6. úderem desáté hodiny bylo sportovní
klání zahájeno.
Týmy
musely
absolvovat
řadu
adrenalinových
disciplín. První z nich
pod názvem Soptíkův
pětiboj spočívala v běhu
štafety a předávání
štafetového
srandakolíku. Na kaţdé dráze čekala na hráče nějaká
překáţka. Poslední hráči v hasičské uniformě museli
po doběhnutí štafety stříkat dţberovou stříkačkou na
terč. Další disciplína – Hasičova ţízeň - přinesla
hráčům osvěţení v podobě degustace piva, kde měli
za úkol pivo nejen vypít, ale poznat také o jakou
značku se jedná. Třetí disciplína – Libočanská
záchranka – jakoby ověřovala znalosti z poskytnutí
první pomoci. V úmorném vedru měli hráči moţnost

se také osvěţit vodou při dalších disciplínách. Jednou
z „vodních“ disciplín byla Vězeňská odysea. Vězni
byli připoutáni zámkem k lešení. Správný klíč
k zámku ukrytý v kinder-vajíčku v nádrţi s vodou
museli jejich zachránci vylovit pusou bez pomocí
rukou, poté vylézt na lešení, vyzkoušet klíč a odnést
vězně do cíle. Fyzicky náročnou disciplínou byla
zajisté Dálková doprava vody, kdy všichni hráči
z druţstva museli do prázdné kádě na lešení dopravit
co nejvíce vody z kádě na zemi. Nakonec si všichni
mohli vyzkoušet, jaké to je, kdyţ se někdo stane
Vojákem proti své vůli. Tak se jmenovala poslední
sportovní disciplína. Soutěţící musel dojít na chůdách
k sudu, tam je odloţit, otočit se desetkrát dokola
s čelem na sudu, doběhnout k muničnímu skladu,
hodit tři granáty do cíle a sám se sklouznout do cíle po
skluzavce.
Byl to opravdu
Výsledková listina XII. ročníku
„boj
o ţivot“.
Srandy bez plotů 2012
Letošní
ročník
1.
Libočany
Srandy bez plotů
2.
Lišany
vyhrálo
domácí
3.
Ţíţelice
druţstvo Libočany,
4.
Blaţim
5.
Tuchořice
za ním se na stupni
6.
Libořice
vítězů
umístily
7.
Měcholupy
8.
Liběšice
Lišany a Ţíţelice.
9.
Deštnice
Naše
„čeradická
10. Čeradice
záchranná
11. Nové Sedlo
12. Výškov
jednotka“
se
13. Tuchořice – Domov bez zámků
umístila
na
krásném 10. místě.

Celé
klání
vtipně
moderoval DJ Majkl.
Návštěvníci si kromě
dobrého
občerstvení
mohli uţít i na pouťových
atrakcích.
Všichni
jmenovaní účastníci si
zaslouţí poděkování za
reprezentaci naší obce.
Příští rok si můţete uţít
srandu v obci Deštnice,
která
bude
dalším
pořadatelem.
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VYSVĚCENÍ
KAPLE SV.
HUBERTA
V obci
Ţabokliky
byla vystavěna kaple
sv.
Huberta
s dřevěnou sochou. Na výstavbu tohoto svatostánku
přispěla i obec Čeradice. Stavební práce si zajistili
sami členové Mysliveckého sdruţení SedčičeČeradice. Kaple vysvětil dne 30. 6. 2012 administrátor
farnosti Alexander Siudzik.

Zveme Vás na oblíbenou
společenskou akci, která se bude
konat na sále v hospůdce dne
22. 9. 2012
14 00 mše v kapli sv. Andělů
stráţných
00
17
hudba – k tanci a
poslechu hraje pan Vávra

VE ZKRATCE:
KRAJSKÉ VOLBY



Dne 5. 5. 2012 se hned dva vozy z Čeradic
zúčastnily
májového
Chmelfestu
2012
s podtitulem Jaro – Pivo – Láska. Vozy vyjely
v průvodu do ţateckých ulic, aby přivítaly bujarou
zábavou zahájení nové chmelařské sezóny.



Od 1. 8. 2012 dojde ke změně jízdních řádů
autobusové dopravy na linkách Ţatec-ČeradiceRadonice, Kadaňský Rohozec  Ţatec-Nové
Sedlo, Břeţany  Podbořany-Krásný DvůrČeradice-Ţatec. Nové jízdní řády můţete jiţ nyní
nalézt na adrese http://portal.idos.cz/.



Na prodej je bývalý vojenský areál Homole.
Prodejní cena areálu je 5. mil. Kč.



NEZAPOMEŇTE: Do 31. 8. 2012 musí být
zaplaceny poplatky (popelnice, psi…).



Plánované akce pro nadcházející období:
Drakiáda,Rodáci, Mikulášská nadílka, Půlnoční
mše.

VÍTÁME NOVÉHO OBČÁNKA
Je jím chlapeček Kryštof
Václavek, který se narodil dne
21. 5. 2012 ve 22:40 hodin,
s váhou 3,36 kg a mírou 50 cm.
Mamince Petře Haţlinské a
tatínkovi Mgr. Karlu Václavkovi blahopřejeme.

V pátek a sobotu 12. a 13. 10. 2012 se uskuteční volby
do zastupitelstev krajů. Krajské volby rozhodnou o
tom, kdo bude spravovat náš kraj. Máte moţnost
vyjádřit svou spokojenost s vedením krajského úřadu,
a kdo usedne v krajském zastupitelstvu, ze kterého
vzejde rada a hejtman kraje.
Hlasovací lístky obdrţíte nejpozději tři dny před
zahájením voleb nebo přímo ve volební místnosti.

S G A B Č O U opět v Čeradicích
Pro nadšence tanečního sportu. V období
letních prázdnin kaţdé úterý a jiţ i čtvrtek od
18:00 hodin na fotbalovém hřišti v Čeradicích.
Přijďte se protáhnout v rytmu
latinskoamerických tanců.

OPUSTILI NÁS:
27. 5. 2012
Zumr Václav, nar. 1925

Za poskytnutí informací OÚ v Čeradicích napsala Ing. Lucie Kulhavá
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