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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Prosíme občany obce, kteří dosud nezaplatili za
odvoz komunálního odpadu, ať tak co nejdříve
učiní!!!

ODKLÁDÁNÍ ODPADU
Od 1. 9. 2012 je v provozu areál Sběrného dvora,
kam mají občané moţnost ukládat odpad. Kromě
stávajícího přijímaného odpadu jako byly dosud
elektrospotřebiče,
pneumatiky,
suť,
baterie,
nadměrný směsný odpad, je moţné nově ukládat tyto
druhy odpadů: motorové, převodové a mazací oleje,
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové
filtry, tkaniny, ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami, zářivky, barvy, tiskařské
barvy.
Moţnost ukládání odpadu mají pouze občané Čeradic
a místních částí Větrušice a Kličín. Odpad je od
občanů přijímán zdarma, občané mají mít
v předepsaném termínu zaplaceny poplatky za odvoz
komunálního odpadu.
Tříděný odpad jako pet lahve, sklo a papír ukládejte
do barevných kontejnerů umístěných na návsi a u
sběrného dvora. Pro ostatní plasty pouţijte ţluté
pytle, pro tetra packy červené pytle, které dostanete
na poţádání zdarma na OÚ. Obec dále přispívá na
kontejnery na suť i směsný odpad přistavený přímo
k domu, a to dopravou a pronájmem kontejneru.
Obsah kontejneru si platí občan.
Provozní doba sběrného dvora je kaţdou
 středu 800 - 1500 hod,
 první sobotu v měsíci 800 - 1200 hod.
 O státní svátky je sběrný dvůr zavřen.
Celý prostor sběrného dvora je monitorován
kamerovým systémem!
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2. ČERADICKÁ DRADIÁDA SE VYDAŘILA
Jakmile se začnou zvedat podzimní
větry, je čas na pořádání drakiády. I
v Čeradicích se v sobotu 13. října
zaplnilo nebe létajícími draky. Počasí
bylo sice trochu chladné, ale jinak
slunečné a větru bylo drakům také
dopřáno. Účastníci drakiády se sešli v hojném počtu,
a tak se ve větru pohupovalo více jak dvacet
různobarevných draků. Mohli jsme vidět draky
různých tvarů a motivů, draky nejen kupované, ale i
draky doma vyrobené. Kaţdý, kdo si svého draka
přinesl, mohl soutěţit v několika disciplínách.
Ocenění v podobě medaile a diplomu získal největší
drak, kterého si přinesla Nathálka Hűttlová a
nejmenší drak, kterého měl Matěj Andrt. Ocenit jsme
museli také jediného draka, kterého si doma vyrobil
Viktor Suchan. Nejdéle vydrţel létat drak Veronice
Hrňové, a nejvýše doletěl drak Ondrovi Sobotovi.
Zvláštní ocenění Moták roku dostal i drak, který ne a
ne vzlétnout Tomášovi Roubalovi. Všichni účastníci
obdrţeli diplom za účast a sladkou odměnu. Na závěr
celé drakiády si děti opekly buřtíky a běţely se zahřát
do svých domovů. Letošní drakiáda se opět vydařila
a děti i jejich rodiče si jistě uţily pěkné odpoledne a
spoustu legrace při vypouštění svých draků.

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ …...
Kličín – V obci Kličín
byla sejmuta socha
sv. J. Nepomuckého.
Socha byla odvezena
do restaurátorské dílny
p. J. Šolce.
Větrušice - „Kaplička“ Boţí muka ve Větrušicích
byla opatřena mříţí. Tu vyrobil pan Vítek ze
Ţatce, který vyráběl mříţe i pro OÚ v Čeradicích.
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SETKÁNÍ RODÁKŮ 2012
22. 9. 2012 se konalo
oblíbené setkání rodáků.
Celé
společenské
akci
předcházela mše v kapličce
sv. Andělů stráţných. Poté
následoval průvod účastníků
obcí do místní hospůdky,
kde na sále za doprovodu
hudby pana Vávry probíhal
volný program. Někteří
účastníci – rodáci –
navštívili Čeradice po
několika letech a snad se
rádi setkali se svými
kamarády a přáteli z mládí.

JAK DOPADLY VOLBY DO KRAJŮ…
Ve dnech 12. 10. 2012 a 13. 10. 2012 proběhly volby
do zastupitelstev krajů. Zde vám nabízíme pro
infomaci výsledky voleb za obec Čeradice.
Návštěvnost volební místnosti nebyla příliš vysoká.
Z celkového počtu 230 voličů se jich k volbám
dostavilo pouhých 69. Z toho tři hlasy z odevzdaných
obálek byly neplatné. Z celkového počtu sečtených
platných hlasů vyhrála jednoznačně KSČM, která se
stala i vítěznou stranou pro celý Ústecký kraj.

MILÉ DĚTI A RODIĆE,
POŠLETE
DOPIS
JEŽÍŠKOVI
Uţ za chvíli tu máme Advent a blíţící se Vánoce.
V tomto krásném období nás čekají tradiční jiţ
zaběhnuté akce jako je Mikulášská nadílka a
Půlnoční mše. Aby to těšení se na Vánoce bylo ještě
krásnější, připravil si pro vás OÚ novou vánoční
akci. Obec Čeradice byla přihlášena do projektu
Rekord ve vypouštění balonků 2012 – Dopis
Jeţíškovi.
Projekt se pořádá uţ po šesté v celé ČR, jen tak pro
zajímavost, v loňském roce bylo vypuštěno 75 820
balónků. Vypouštění balonků se stalo tradiční
krásnou předvánoční akcí. Její smysl spočívá v tom,
ţe v jednu chvíli si po celé republice mohou děti, ale
i dospělí vypustit svůj balónek s přáníčkem Jeţíškovi
k nebi. V místě obce je organizováno setkání, v jehoţ
rámci všichni na pokyn z rádia v jednu chvíli vypustí
k nebi své balónky s přáníčky. Patronem letošní akce
je Václav Vydra. Ten dá prostřednictvím rádia
Impuls, jako hlavního mediálního partnera, pokyn
k slavnostnímu vypuštění balónků.
Akce proběhne 14. 12. 2012, samotné vypuštění
balónků bude odstartováno v 15:15 hodin. Balónky i
přáníčka jsou zajištěny. Podrobnější informace o celé
akci budou včas zveřejněny na úřední desce OÚ.
Přijďte udělat před Vánoci radost sobě i svým dětem.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Jitce Štěpánové za napečení
perníků pro akci Rodáci 2012.

VE ZKRATCE:


V ulici před asfaltovým hřištěm bude v příštích
měsících probíhat instalace lamp veřejného
osvětlení.



Plánované akce pro nadcházející čtvrtletí:
Halloweenské hraní, Mikulášská nadílka, Pokus
o rekord ve vypouštění balónků 2012 – Dopis
Jeţíškovi, Půlnoční mše
Za poskytnutí informací OÚ v Čeradicích napsala Lucie Kulhavá
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