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OSLAVA MDŽ
Dne 12.3.2016 slavily ženy MDŽ. Po dohodě s vedením obce Libočany se uskutečnila oslava tohoto dne
společně s libočanskými ženami. Celá akce proběhla v kulturním domě v Libočanech a byla pojata ve
velkém stylu. Každá žena byla obdarována kytičkou, pamětním listem a pohoštěna večeří a zákuskem.
Zajištěn byl také bohatý kulturní program, který probíhal až do pozdních hodin. Ženy se mohly těšit
z vystoupení profesionálních tanečníků, kteří předvedli standardní i latinsko-americké tance. Dále zde
proběhlo taneční vystoupení dětí a nechybělo ani vystoupení skupiny Staňkorebelky ze Staňkovic, které
předvedly pěkné podání Labutího jezera. Celým večerem provázela známa dvojice Milan Pitkin a
Marcela Holanová. Oba přispěli také svým hudebním vystoupením, které sklidilo velký potlesk. Program
byl obohacen tombolou, každá žena si tak mohla odnést domu nějakou drobnost do kuchyně. Zbytek
večera pak vyplnila hudba skupiny Duo Tonica, takže nechyběl ani tanec. Akce byla velmi vydařená,
určitě se dohodneme i na příští rok.

PODĚKOVÁNÍ
Starostka obce děkuje touto cestou všem občanům včetně mládeže, kteří se
zúčastnili dne 16.4.2016 úklidové akce pod názvem „Ukliďme svět, ukliďme
Česko!“
Uklízelo se okolí tankové komunikace, kde je shromažďováno nejvíce odpadu. Obec umístila do
okolí fotopasti, aby nepořádníci mohli být monitorováni a následně předáni přestupkové komisi.
Jen pro zajímavost, do této akce se v celé ČR zapojilo 65 tisíc lidí a podařilo se tak zbavit Česko
celkem 1600 tun odpadu.

NOVÉ AKCE PRO DĚTI
Po několika úspěšných akcích, které proběhly
v prosinci 2015 a únoru letošního roku se mohli
děti i rodiče těšit na další nově pořádané akce.
Uspořádány byly tvořivé dílničky a to v sobotu
26.3.2016 v klubovně místního fotbalového
hřiště v Čeradicích. Tentokrát bylo tvoření

s velikonoční tématikou. Děti mohly plést
pomlázky, zdobit vajíčka, plést věnečky nebo si
vyrobit jiné ozdůbky. Všem se moc líbilo a děti
byly spokojené, že si mohly domů donést
výzdobu do osení a truhlíčků.

DALŠÍ ROČNÍK MASOPUSTU
Dne 27.2.2016 se již tradičně konal další masopustní průvod, který byl
zakončen na fotbalovém hřišti v Čeradicích. Vycházelo se opět
z parkoviště směrem od Libočan. V průvodu nechyběly samozřejmě
také tradiční i netradiční masopustní masky. K pochodu v průvodu nám
hrála kapela, která jela na povozu taženém traktorem.
Na hřišti nás čekalo masopustní občerstvení a stánek
s cukrovinkami. Zde pak probíhal celé odpoledne
program, kterým nás provázel již osvědčený divadelní
spolek „Bezevšeho“ z Postoloprt. Proběhla zde soutěž
masek v kategorii dospělých a dětí, nejlepší masky byly odměněny. Pro děti herci
zahráli v netradičním pojetí pohádku O zlaté rybce. I tato akce se nám tentokrát vydařila
a počasí nám i v tomto chladném období přálo. Kompletní fotogalerii si můžete prohlédnout na webových
stránkách obce.

UDÁLOSTI Z OBCE



V obci Čeradice proběhla výsadba stromů a to na fotbalovém hřišti. Vysadilo se zde 24 kusů lip
srdčitých, ze strany od vodojemu a od silnice. Důvodem je návětrnost, ale také lepší vzhled a
bezpečnost. Dále byly vysazeny před kaplí sv. Andělů dva jehličnany – Douglaska tisolistá a Jedle
korejská. Ty budou růst a sloužit jako vánoční stromy. Celou akci si obec pořídila z obecního
rozpočtu a přišla na 130.000,- Kč.



Na fotbalovém hřišti se vybudovalo schodiště se zábradlím a část chodníku k přístřešku. Obec tak
chce zajistit lepší přístup pro občany a děti, protože v období nepříznivého počasí je svah blátivý a
špatně přístupný. V klubovně byly nainstalovány topné obrazy. Jedná se o moderní řešení topného
systému, které je dle odborníků nejlepším zdrojem tepla v tomto prostoru vzhledem k jeho míře
využití. Instalace vyšla obec na 52.000,- Kč.



V zimním období opět pracovníci obce čistili okolí tankové komunikace, vystříhaly se nálety a
vysekala suchá tráva. V čištění se bude i nadále pokračovat.



I nadále zaměstnanci obce budou provádět sečení trávy u potoka směr Židovský hřbitov.



Obec nechala vyrobit odpočinkové altány, které byly umístěny do všech tří obcí.



V následujícím období plánuje obec oplotit rybník v Čeradicích dřevěnými plotovkami. Nejdříve
však záměr musí projednat Zastupitelstvo obce.



Dále je v plánu dokončení komunikace u čp. 55 (pan Novotný). Obec chtěla nechat komunikaci
vydláždit, ale po nabídkovém rozpočtu, který se pohyboval u třech poptaných firem okolo 200.000,Kč došlo ke změně na asfaltový povrch. Nabídku obci připravila firma Ekostavby Louny a to na
120.000,- včetně DPH. K této akci by se ještě přidala oprava dvou vjezdů a to u Mašků a Kchopů.
O schválení bude rozhodovat Zastupitelstvo obce na květnovém zasedání. Dále bude zprovozněna
ulička mezi čp. 44 (pan Zeleňak) a čp. 43 (pan Brisuda), tu si však obec vybuduje s pomocí
zaměstnanců obce (odsouzení z věznice N.Sedlo).



Obec Čeradice chystá instalaci tzv. mobilního rozhlasu, jedná se o komunikaci starosty, ale nejen
jeho s občany. Prostřednictvím SMS sytému, nebo rozesíláním e-mailu Vám bude doručena
informace. Zda-li se připojíte, abyste mohli být informováni o důležitých událostech, nejen
krizových, je na Vás. Do poštovních schránek Vám bude doručen leták, ve kterém si přečtete, jaké
informace můžete dostávat. Pokud budete mít zájem, vyplníte příslušná pole a přinesete zpět na
obecní úřad v Čeradicích.

POZVÁNKA


Dne 4.6.2016 zveme všechny děti, ale i jejich rodiče a ostatní známé na oslavu Mezinárodního dne
dětí, který se bude konat na fotbalovém hřišti v Čeradicích. Program bude opravdu bohatý.
Novinkou bude možnost zajít si do nedalekého bývalého vojenského areálu „Na Homolích“, na
ukázky vojenské techniky. A nejen to. Více už neprozradíme, ať se máte na co těšit !!!
Obec Čeradice

JUBILANTI
Zumrová Josefa nar.25.3. - 85 let
Šupolová Anna nar.22.6. - 70 let
Tichavová Hana nar.11.9. - 70 let
Jancoveková Anna nar.15.11.- 91let

Zajícová Marie nar.11.5. - 97 let
Kramperová Hana nar.15.8. - 70 let
Tichava Jaroslav nar.13.11. - 85 let
Cinegrová Ludmila nar.06.12.- 90 let

Manželé Anna a Vladimír Šupolovi oslavili dne 16.4. zlatou svatbu,
tedy 50 let společného života.

Všem srdečně blahopřejeme !

UPOZORNĚNÍ:
Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ:
Od 4.3.2016 došlo ke změně svozového dne
komunálního odpadu z pondělí na pátek.
6.5. bude zahájen svoz odpadu
1x za 14 dní!
Úhradu za svoz komunálního odpadu
a poplatek za psa je nutno uhradit do
31.8.2016 na OÚ Čeradice,
nebo na číslo účtu - 9822481/0100,
nebo navariabilní
číslo účtu symbol
- 9822481/0100,
variabilní sym
- číslo popisné.

Kličín – v obci Kličín dojde na jaře k výměně
nádrže na vodu, která slouží jako rezervoár
občanům obce (dodávka užitkové vody
z obecní studny). Nádrž je prorezavělá a voda
z ní uniká do budovy, ve které je umístněna.
Zastupitelstvo obce rozhodlo budovu po
výměně nádrže zateplit a celkově upravit.

Za poskytnutí informací Obecního úřadu v Čeradicích napsala ing.Lucie Kulhavá
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