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Vážení spoluobčané,
závěr loňského roku se nesl v duchu Vánoc, a tak jsme měli možnost zpříjemnit si poslední měsíc v roce spoustou
tradičních předvánočních akcí. Nyní Vás vítám v Novém roce 2013 a dovolte mi, abych Vám jménem svým i
jménem obecního zastupitelstva obce Čeradice popřála v nastávajícím roce mnoho pohody a především zdraví,
které je a vždy bude, základem Vašich přání a úspěchů v pracovním, osobním i rodinném životě.

ZE STATISTIKY OBCE:
K 1. 1. 2013 byl zaznamenán ve všech třech
obcích (Čeradice, Kličín, Větrušice) počet
obyvatel 299.

PRVNÍ HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ
Poprvé se v Čeradicích konala první halloweenská
akce. Pod názvem Halloweenské tvoření bylo
původně zamýšleno strávit příjemné odpoledne
kolektivním vydlabáváním a tvorbou dýňových
strašidel. Bohuţel díky nepříznivému a chladnému
počasí, které v den akce panovalo, byl program
tvoření upraven a přesunut. A tak, aby dětičky nebyly
o novou zábavu ochuzeny, zhostily se za pomocí
rodičů domácího úkolu, a se svými dýňovými
strašáky se dostavily 31. 10. 2012 hned po setmění ke
kapli sv. Andělů stráţných, kde si kaţdý svou dýni
umístil na stanoviště a rozsvítil. Dýně dětem zajistil
místní OÚ. Kaţdý měl moţnost obdivovat výtvory
svých kamarádů. Všechny dýně byly opravdu krásné
a nápadité. Vybrat proto tři nejoriginálnější bylo
těţké. Nakonec v tvoření vyhrála Kateřina Zumrová,
která měla své dýně opravdu strašidelné a do detailu
propracované. Za svou práci byla odměněna medailí
a věcným dárkem. O svou cenu nepřišli ani další dva
šikulové, Nathalie Hüttlová a
Ondřej Sobota. Výtvory našich
dětí zdobily parčík kolem
kapličky ještě několik dalších
dní.

Účast na akci byla překvapivě hojná, vystaveno bylo
celkem 32 vyřezaných dýní, a proto bude zařazena do
tradičně pořádaných obecních akcí a těšit se na ní
můţete i v následujících letech.

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ …...
Kličín – V obci Kličín byla znovu umístěna
opravená socha sv. J.
Nepomuckého. Socha
byla odvezena k opravě do restaurátorské dílny p.
J. Šolce.
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Ţatecký příleţitostný sbor byl zaloţen rovněţ v roce
1994 Annou Urbancovou.
Úspěchy sklízí nejen v ČR,
ale i v zahraničí, kde se
účastní
tradičních
i
benefičních koncertů. V roce
2002 a 2003 získal „Ocenění
města Ţatec“ za výrazný
přínos v kulturní oblasti.
Jeho repertoár zahrnuje
skladby od renesance po 21.
století.
Součástí koncertu bylo také slavnostní rozsvícení
vánočního stromku ozdobeného novým osvětlením,
jeţ byl tradičně umístěn před budovou OÚ. Pro
návštěvníky bylo během celé akce zajištěno
občerstvení a teplé nápoje.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Po dvou letech probíhala mikulášská nadílka
opět doma u dětí. Ze samého pekla přišli
dva čerti, za nimi Mikuláš a Anděl.
Kaţdé dítko muselo básničkou a
příslibem vzorného chování přesvědčit
Mikuláše, ţe si nezaslouţí odnést do
pekla. Všem se to podařilo, ale jistě
nějaké slzičky ukáply. Ačkoliv čerti odešli
s prázdnou, podarovali přesto děti uhelným
dárečkem. Mikuláš nakonec kaţdého odměnil
sladkým balíčkem.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
VÁNOČNÍ KONCERT V KAPLI

K JEŽÍŠKOVI PŘILÉTLY BALÓNKY

A

Další předvánoční chvíli si mohli občané Čeradic
zpříjemnit Vánočním koncertem v kapli sv. Andělů
stráţných a to 8. 12. 2012. Účinkoval dětský
pěvecký sbor Camerata pod vedení paní Urbancové a
příleţitostný ţatecký sbor, s nimiţ jsme si mohli
společně zazpívat krásné vánoční písně.

14. 12. 2012 měl Jeţíšek obzvláště
napilno.
Musel
pochytat
balónky
s přáníčky od dětí, a to nejen z Čeradic, ale
z celé republiky.
Akce se zúčastnilo
celkem 350 obcí,
měst a organizací.
Centrem celé akce
bylo město Milevsko,
patronem byl Václav
Vydra, který vydal
pokyn k vypuštění balónků prostřednictvím rádia
Impuls. V celé zemi bylo vypuštěno 89.437 balónků.
V naší obci vypustily
děti
i
dospělí
k Jeţíškovi celkem 56
balónků
se
svými
přáníčky. Balónky byly
vypuštěny
před
kapličkou sv. Andělů
stráţných. Jestlipak se
jim jejich přání splnila?
Tato akce byla ozdobou adventního času a
předvánočních příprav. Centrem příští akce bude
město Hodonín.

PŮLNOČNÍ MŠE
Pěvecký sbor Camerata byl zaloţen v roce 1994. Jeho
repertoár je sloţen z jednohlasných a dvouhlasných
písní či skladeb s doprovodem klavíru, dechových a
strunných nástrojů. Pravidelně vystupuje na
Adventním koncertě a Jarním sborovém koncertě.

Jiţ podruhé se o Štědrý den konala v kapli sv. Andělů
stráţných půlnoční mše, která završila vánoční dění
v obci. Poslechnout si mši, kterou slouţil děkan
Augustin Josef Špaček, přišlo více jak třicet lidí.
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PLÁN OBCE PRO ROK 2013…








Oprava kapličky sv. Andělů stráţných v Čeradicích, která se v posledních dvou letech stala
oblíbeným centrem při konání kulturních a společenských akcí v obci.
Doplnění osvětlení v některých ulicích.
Oprava některých místních komunikací.
Odvodnění kolem OÚ z důvodu nadměrné vlhkosti v budově.
Oprava hřbitovní zdi a márnice.
Koupě pozemku od paní Kreimové.
Výměna nádrţí na vodu v obci Kličín. Nádrţ zásobuje vodou obyvatelstvo v obci.

VE ZKRATCE:


PREZIDENTSKÉ VOLBY

V ulici za hospodou v Čeradicích byly umístěny 3
ks osvětlení směrem k čističce odpadních vod.

V pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013 byla vyhlášena
první přímá volba prezidenta České republiky.
Výsledek voleb uţ znáte z televize. Zajímá vás, jak
dopadly volby v Čeradicích? Zde máte graficky
vyjádřeny výsledky voleb za naší obec.
Volební účast v obci Čeradice (v % )

41%
59%

Počet volících občanů

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Počet nevolících občanů

Počet platných hlasů v obci Čeradice
(v % )

Krásné jubilejní výročí oslavili/oslaví tito občané
Čeradic:

25,76

24,24
19,7
17,42

MARIE
MARKOVÁ

9. 1. 2013
70 let

18. 3. 2013
70 let

3. 4. 2013
80 let

5,3
2,27 2,27 1,52 1,52
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Všem srdečně blahopřejeme a
do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví a lásky.

Druhé kolo prezidentských voleb proběhne 25. a
26. 1. 2013.
Za poskytnutí informací OÚ v Čeradicích napsala Lucie Kulhavá
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