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Jaké novinky se chystají v obci Čeradice ??
Kdo bude tvořit kroniku obce ?

Jak to dopadne s knihovnou ?

Vladimíra Chybová – starostka
Miroslav Edl – místostarosta
Martin Cholt – zastupitel
Lucie Brisudová – zastupitelka
Zdeněk Kulhavý – zastupitel
Jana Rábová – zastupitelka
Mgr. Miroslava Urbanová – zastupitelka

Na měsíc květen příštího roku
se mohou těšit obyvatelé Čeradic na
zmiňovaný „sraz rodáků“,
který měl v roce 2009 veliký úspěch a
je opět na listině plánovaných akcí.
Tato akce se bude konat v „Naší hospůdce
české“. Chybět nebude občerstvení a pivo
poteče proudem. Ti co si rádi „trsnou“
se také nudit nebudou. Přijďte si zavzpomínat
na staré časy a výborně se pobavit.
Všichni jste srdečně zváni.

2.4.2010 – Juraj Kalok
30.8.2010 – Lucia Dudová Bašistová
11.10.2010 – Miroslav Pátek

14.7.2010 – Tučák Petr
2.12.2010 – Imrich Gažo

17.2. Sobota Josef 70 let
1.5. Zumr Antonín 80 let
14.5. Adamec Josef 70 let
13.6. Makayová Antonie 70 let
15.11. Jancoveková Anna 85 let
7.12. Nagyová Helena 70 let
27.12. Zumr Václav 85 let
29.12. Červenka Rudolf 80 let
Všem přejeme do dalších let mnoho štěstí a ještě více zdraví.

Dne 29.12.2010 proběhlo na sále naší hospůdky
předání čestného občanství panu Rudolfu Červenkovi,
který dělal v obci Čeradice starostu od roku 1993-2010.
Čestné občanství předala p. Červenkovi nová starostka
Čeradic Vladimíra Chybová a zároveň mu popřála k jeho
osmdesátým narozeninám. Na předání se sešli jak noví zastupitelé
tak i ti předchozí.
Přejeme panu Červenkovi k jeho kulatým narozeninám
hodně štěstí zdraví a spokojenosti a děkuje mu za výborné a dlouholeté
vedení.

Obec Čeradice by chtěla poděkovat p.Přibylovi
za pomoc v náročném zimním období a popřát mu
mnoho pracovních i osobních úpěchů v roce
2011.

Vánoce- nejkrásnější období roku, kdy v ulicích
svítí vánoční osvětlení a na zemi leží nezbytná
zimní pokrývka. To je přesně ten čas, kdy
rozsvítíme své příbytky a zdobíme je pomocí
vánoční dekorace, která navodí u vás doma
tu pravou sváteční atmosféru. Ovšem i vánoční
osvětlení ulic patří těmto svátkům klidu a míru.
Proto se naši zastupitelé rozhodli zkrášlit také obec Čeradice.
Většina občanů měla
pozitivní ohlasy, tudíž nás bude vánoční
osvětlení doprovázet každý zimní čas.

Byla postavena r. 1856
Kaplička je po rekonstrukci a čeká ji velká akce,
která se bude konat v prosinci příštího roku.
Akce bude překvapením pro všechny.

Od Nového roku bude v naší obci probíhat
vítání občánků. Celá akce se bude konat na
Obecním úřadu. Naše malé občánky přivítá
starostka obce .
Pro Vaše ratolesti bude připravena krásná
dřevěná kolébka a také nebude chybět živá
hudba a zpěv.
Těšíme se na Vás !

Od 1.1. 2011 povede knihovnu pan
Pátek , který pochází z obce Kličín.
Pan Pátek již má zkušenosti s vedením
knihovny. Jsou tu nejrůznější žánry knih
od románů, pohádek až po detektivky.
Naše knihovna je průběžně doplňována
nejnovějšími knihami. Je zde také velmi využívaný
počítač s připojením k internetu.
Neváhejte a přijďte nás navštívit na Obecní úřad,
kde se knihovna nachází, nebudete litovat.

V pátek 5.12.2010 proběhla tradiční
mikulášská nadílka. Čerti, Mikuláš a Anděl přišli
obdarovat děti do naší hospůdky na sál.
O zábavu se staral Dj Majkl , který byl sám v
přestrojení „anděla“.  Děti dostaly po přednesu básničky
balíček plný sladkostí. Když nebeský a pekelný průvod odešel,
zábava pokračovala dál a soutěžilo se o krásné ceny.
Tímto ale zdaleka mikulášská nadílka nekončila.
Dne 7.12.2010 Mikuláš se svými kolegy chodili od
domu k domu a obdarovávali děti sladkostmi.
Nutno podotknout že žádné dítě nebylo odneseno do pekla. 

Pozvěte si přátele,
hlavně kopy veselé.
Ať Silvestra oslavíte,
pořádně si zapaříte.
Pivo, víno, kofolu
a tanečky na stolu.
Cestou domů pevný krok
a pak šťastný Nový rok.

