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NEZAPOMEŇTE…….
…… do 31. 5. 2013 je termín
pro uhrazení poplatku za
odvoz komunálního odpadu a
poplatku ze psů.

VÍTÁME NOVÉHO OBČÁNKA…
Dne 20. 3 2013 v 9:40 hod. se narodila
mamince Lucii Holečkové dcera Eliška
Holečková, s váhou 2970 g a mírou 48
cm. K narození holčičky blahopřejeme.

SCHVÁLENA NOVÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo obce Čeradice schválilo vyhlášku O místním
poplatku za uţívání veřejného prostranství. Důvodem pro
schválení nové vyhlášky je skutečnost, ţe někteří občané
dlouhodobě vyuţívají a znečišťují veřejné prostranství v obci.
Účinnost vyhlášky je od 2. 4. 2013, ohlašovací povinnost vzniká
nejpozději 10 dní před zahájením uţívání. Poplatek se vybírá za
zvláštní uţívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení slouţící pro poskytování prodeje a sluţeb, pro umístění
stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a
jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a uţívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro
potřeby tvorby filmových a televizních děl. Vyhláška platí pro
všechny fyzické i právnické osoby. Za veřejné prostranství se
povaţují všechna místa v obci Čeradice, která jsou takto
označena v územním plánu.
Celé znění vyhlášky včetně sazebníku, postupu při ohlášení,
osvobození a úlev od poplatku naleznete na internetových
stránkách OÚ a na úřední desce.

OBEC ŽÁDALA O DOTACE

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ…
Kličín – v obci Kličín
proběhla oprava komunikace
kolem kapličky sv. Jana
Nepomuckého. Komunikace
byla
zpevněna
návozem
recyklátu.

OÚ se pustil do plnění plánu obce, se kterým jste byli seznámeni
v předchozím čísle. Obec podala ţádost o dotaci na opravu
některých místních komunikací. Tato výzva nebyla bohuţel
podpořena, ale od záměru nebude upuštěno a nová ţádost bude
podána v dalším roce.
Současně byla podána i ţádost o dotaci na rekonstrukci kaple sv.
Andělů stráţných v Čeradicích, která se v posledních dvou letech
stala oblíbeným místem pro konání kulturních a společenských
akcí v obci. Tato výzva naopak podpořena byla, obec čeká uţ jen
na vyjádření Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Dotace na
rekonstrukci by měla činit cca 224 000 Kč.
Opravovat se budou trhliny na kapli, celá kaplička bude
oddrenáţována a dostane novou fasádu.
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JAK JSME SE BAVILI NA KARNEVALE
Letošní maškarní karneval pro děti se
konal 2. března. I přesto, ţe dost dětí v té
době stonalo, zaplnil se sál místní
hospůdky
spoustou
pohádkových
postaviček.
Jako kaţdý rok provázel a moderoval celý
program klaun DJ Majkl. Tentokrát přijeli za dětmi
Tom a Jerry a jejich dva klauni, kteří měli pro děti
připraveno krátké představení a spoustu soutěţí.
I letos proběhla soutěţ masek a to hned ve třech
věkových kategoriích. V první věkové kategorii 0-5
let vyhrál Tobiáš Malecký převlečený za telátko,
v kategorii 6-10 let získal cenu Lukáš Mašek
v převleku piráta, a v kategorii 11+ let vyhrála
kočička Kristýna Dunková.
Kaţdý výherce získal dort,
láhev dětského sektu a
diplom. Domů neodešel
nikdo s prázdnou, na konci
karnevalu obdrţeli všichni
účastníci pamětní list.

VE ZKRATCE:


Začátkem dubna byl veřejně projednáván územní
plán obce Čeradice. Do 10. 4. bylo moţné vznést
k územnímu plánu připomínky, podle kterých
budou provedeny úpravy v územním plánu. Poté
proběhne schvalování plánu v konečné fázi.



Probíhající práce v obci:
 Výměna chodníku návozem recyklátu u
bytovek.
 Ve Sběrném dvoře byla opravena střecha
a provedena výměna okapů z důvodů
zatékání do objektu. Zároveň zde byly
vsazeny nové vrata.
 Zaměstnanci OÚ i v zimním období
prořezávali dřeviny v celé obci.
 V následujícím období se bude upravovat
pozemek odkoupený od paní Kreimové.



8. 6. 2013 se bude konat oslava Dne dětí.
Tentokrát bude pro děti uspořádáno zábavné
odpoledne na fotbalovém hřišti. Děti se mohou
těšit na ukázku psovodů z věznice v Novém
Sedle, kolotoč, projíţďku na koni s ukázkou
přirozené komunikace a jiné atrakce. Podrobný
program včetně informace o čase a místě konání
bude v následujících týdnech zveřejněn na úřední
desce.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Krásné jubilejní výročí oslaví tito občané Čeradic:

MILOSLAVA
KRULIŠOVÁ

MARIE
ZAJÍCOVÁ

ZDENĚK
KRAMPERA

3. 5. 2013
75 let

11. 5. 2013
94 let

17. 6. 2013
70 let

Všem srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme hlavně hodně zdraví a lásky.

DALŠÍ SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po delší odmlce proběhla na OÚ v Čeradicích krásná
událost, jíţ je vítání občánků. Tentokrát byla tato
slavnostní akce věnována malému Kryštůfkovi
Václavkovi, který se narodil 21. května loňského
roku. Vítání občánka proběhlo 23. 3. 2013 na OÚ. Po
slavnostním projevu
paní starostky V.
Chybové a pana
místostarosty
M.
Edla přišel na řadu
program ZUŠ Ţatec.
Ţáci umělecké školy
zahráli
všem
přítomným na flétnu
a přednesli pěkné básně. Rodiče malého Kryštůfka,
Petra Haţlinská a Karel Václavek, obdrţeli finanční
dar, bryndáček „Občánek Čeradic“, pamětní knihu a
kytici. Celé setkání bylo zakončeno společným
fotografováním.

POZVÁNKA
NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2013 v dětském parku
Čeká na vás pálení čarodějnice s táborákem, vše
za doprovodu ţivé hudby.
Pro malé čaroděje bude připravena zábava
v podobě několika soutěţí, na jejichţ konci
obdrţí čarodějný výuční list. Kaţdý soutěţící
v čarodějnickém převleku musí mít své
košťátko. Nastartování koštěte v 16.00 hod.

Za poskytnutí informací OÚ v Čeradicích napsala Lucie Kulhavá
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