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VÝLET DO ZÁŽITKOVÉHO AREÁLU DUHOVÝ PARK
Dne 6.6.2015 byl jako dárek ke Dni dětí uspořádán obecním úřadem výlet do zážitkového areálu Duhový
park, který se nachází v obci Třebovle. Každý účastník výletu dostal duhový pas, do kterého sbíral razítka
za návštěvu každé atrakce či hry. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na koloběžce v bludišti, jízdu na pumě,
zahrát si golf, fotbal, hokej, zastřílet si z paintballové pistole, nechyběly ani hry, hlavolamy a tvořivé
dílničky, kde si mohly děti vyrobit odznáčky nebo obrázky z korálků. V areálu bylo možné navštívit také
zábavnou show a prohlídku živých exotických zvířat. Celý den děti doprovázelo krásné, slunečné počasí.
Vstupné a dopravu dětem hradil obecní úřad.

REKONSTRUKCE FOTBALOVÝCH KABIN
Jak jsme zmínili již v předchozím vydání,
fotbalové kabiny na místním hřišti prošly
kompletní rekonstrukcí.
Tyto prostory budou sloužit především při
konání kulturních akcí, jako např. Masopust,
Dětský den, Drakiáda, Halloween, Maškarní bál
aj., letos byly poprvé využity při pořádání akce
Sranda bez plotů a v září se zde bude konat akce
„Rodáci“.
Vnitřní část je již kompletně upravena, nyní
probíhá rekonstrukce vnější části. O šest metrů
byla prodloužena střecha směrem k hřišti, tím

vznikl přístřešek pro posezení. Na rekonstrukci
se podíleli odsouzení z věznice v Novém Sedle,
kteří položili pod zastřešení kompletní dlažbu, a
nyní se pracuje na fasádě kabin. Obec má také
v plánu přístřešek zakrýt po bocích, důvodem je
posezení i při nepříznivém počasí.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 30.6.2015
bylo rozhodnuto o možnosti pronájmu těchto
prostor také občanům Čeradic na soukromé akce.
Podmínky pronájmu jsou vyvěšeny na webových
stránkách obce a dále přímo na budově na hřišti.

900 let OBCE A RODÁCI
Dne 26.9.2015 se bude konat na fotbalovém hřišti oslava 900 let založení obce a akce „Rodáci“.
Návštěvníci se mohou těšit na bohatý kulturní program, mši v kapli sv. Andělů strážných, chybět nebude
ani dobré a dostatečné občerstvení.
Celá akce se bude konat na místním fotbalovém hřišti, kde budou připraveny kryté stany. Program bude
včas vyvěšen na webových stránkách obce a také na informačních tabulích v obcích Čeradice, Kličín a
Větrušice. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
Prosíme místní občany, pokud mají staré fotografie obcí Čeradice, Větrušice a Kličín, o jejich
zapůjčení. Fotografie můžete přinést na obecní úřad. Velmi děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Čeradice děkuje
zedníkům, kteří se podíleli na
celkové rekonstrukci ochozu před
budovou obecního úřadu.
Občané Čeradic mají
možnost navštěvovat
místní knihovnu, která
je otevřena každou
středu od 16:00 do
18:00 hod. O chod

knihovny se stará paní
Štěpánka Edlová, která
ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Žatci
zajišťuje pravidelnou
výměnu knih různých
žánrů.

SRANDA BEZ PLOTŮ V ČERADICÍCH
Sportovní klání pod názvem Sranda bez plotů
oslavilo v sobotu 20.6.2015 patnáct let od
svého prvního konání. Letošní „Srandu bez
plotů“ pořádala obec Čeradice na fotbalovém
hřišti. Celá akce se nesla v duchu
historickém, jak již napovídalo téma
„Historie, učitelka života“, kterou obec
vybrala z důvodu výročí obce 900 let od
první písemné zmínky.
Akce začala v 10:00 hodin prezentací všech
družstev. Mezi sebou se utkalo čtrnáct obcí
Mikroregionu Žatecko. Samotné hry pak
započaly v 11:00 hodin. Týmy měly za úkol
si na soutěžní klání předem připravit kostýmy
a k první „seznamovací“ disciplíně si na
předem vylosované téma připravily scénku. Bylo dovoleno tančit, zpívat, recitovat. Na výběr byla téma
Noc na Karlštejně, Adam a Eva, Sametová revoluce, aj. Naše domácí družstvo si vylosovalo téma
Hippies, a fotky mluví za vše. Přípravu kostýmů i autobusový nástup zvládly výborně. V soutěžních
disciplínách se nejlépe umístila obec Libočany, která si odvezla vítězný pohár. Stříbrnou příčku
vybojovala obec Liběšice, třetí místo si zasloužila obec Žíželice. Obec Čeradice se dělila o dvanácté a
třinácté místo s obcí Nové Sedlo.
Celý den diváky a soutěžící doprovázel a bavil DJ Majkl a VIP host celé akce herec a bavič Roman
Skamene. Svým cadillacem přijel do Čeradic zazpívat Elvis Presley v podání Jakuba Machuldy. Po
vyhlášení výsledků zahrála všem skupina „Broky Františka Kanečka“.
Předsedkyně Mikroregionu prozradila, že další již 16.ročník „Srandy bez plotů“ se bude konat v obci
Tuchořice.
Akce byla vydařená a to i přes mírnou nepřízeň počasí a nezvládnutí zajištění dostatečného množství
občerstvení jak pro soutěžící, tak pro návštěvníky akce. Občerstvení zajišťovala (naposledy) firma
Flamengo Postoloprty.

JUBILEUM SLAVÍ...
Horváth Rudolf
Hudcová Iva

nar. 29.8.1945…….. 70 let
nar. 11.10.1945 .... 70 let

Jancoveková Anna nar. 15.11.1925 ….. 90 let
Nagyová Helena nar. 07.12.1940….. 75 let

Za poskytnutí informací Obecního úřadu v Čeradicích napsala Lucie Kulhavá

