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VÍTÁME NOVÉHO OBĆANKA
Dne 20. června 2013 ve 12:13 hod., se rodičům
Lucii Janouškové a Janu Kramperovi narodila dcera
Terezka, s váhou 2885 g a mírou 48 cm. K narození
holčičky blahopřejeme.

posloucháš. Za každý úkol obdržely děti za odměnu
laskominy.
Za úspěšné absolvování všech
čarodějnických zkoušek obdržel každý čaroděj
výúční list.
Jako každý rok nechybělo ani pálení čarodějnice,
grilování, opékání buřtů a hudba. Zkrátka, bavit se
mohl úplně každý.

OSLAVA DNE DĚTÍ

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ…..
Větrušice – OÚ obdržel petici od občanů obce
Větrušice, kteří chtějí, aby byl vyčištěn místní
rybník.
OÚ má v plánu zahrnout čištění
větrušického rybníku do rozpočtu na rok 2014.

SLET MALÝCH ČARODĚJŮ
Dne 30. 4. 2013 se v zahradě
místní
hospůdky
slavily
čarodějnice a s nimi i příchod jara.
Letos byl připraven pro děti
odpolední program, který se nesl
v čarodějnickém duchu. Většina
dětí si dala s přípravou na slet
záležet a přišla v krásných
čarodějnických kostýmech. Každý
soutěžící měl i své „létající
košťátko“. Pro děti byla připravena řada úkolů,
kterou zahájila přehlídka malých čarodějů a jejich
košťátek. Nejzajímavější nápady byly oceněny. Poté
následovaly další soutěže jako Chytání netopýrů,
Přeskakování
symbolického ohně,
Závod
pavouků,
Slalomový let mezi
stromy,
Průlet
ohnivou dírou, Let
na koštěti a soutěž
Ukaž košťátko, jak

Dne 8. 6. 2013 se na
fotbalovém hřišti slavil Den
dětí. Soutěžní program byl
tentokrát v režii DJ Majkla,
který
celé
odpoledne
moderoval
a
zajišťoval
hudební doprovod. Pro děti byla připravena Stezka za
stříbrným pokladem, která vedla po okolí obce
Čeradice. Na stezce se nacházela různá stanoviště, na
kterých děti plnily zábavné úkoly. Program dětského
dne vyplnila ukázka výcviku psovodů a ukázka
zásahové jednotky z věznice v Novém Sedle,
pouštění modelů letadel, projížďka hasičským autem,
projížďka na koni, nafukovací skákadlo. Děti si
mohly užít legraci i v pěně, kterou jim připravili
Hasiči z Libočan.
Nezapomnělo se ani na dospělé, kteří se večer mohli
zúčastnit soutěže pod názvem Den trifidů. Soutěž
byla inspirována kultovní knižní předlohou pod
stejnojmenným názvem, odehrávající se v Anglii ve
druhé polovině 20. století. Během jediné noci se
civilizace zhroutí, když téměř všichni lidé oslepnou a
stanou se snadným terčem masožravých chodících
rostlin – trifidů.
Zvláštní poděkování patří sponzorům Morávek –
Kamo Komunikace, která poskytla finanční dar.

UPOZORNĚNÍ…….
…… žádáme všechny občany, kteří doposud
neuhradili poplatek za odvoz odpadu a poplatek ze
psů, aby tak co nejdříve učinili.
1

VE ZKRATCE:

POZVÁNKA NA VÝLET
Dne 31. 8. 2013 pořádá OÚ výlet pro děti a jejich
doprovod do naučně zábavného parku



Během týdne po konání dětského dne na
fotbalovém hřišti odcizil nějaký vandal mobilní
WC TOI TOI vybavené i umyvadlem. Firmě,
která obci WC pronajala vznikla škoda v hodnotě
40 tis. Kč.



U
bytovky
byla
provedena
výměna
chodníku
a
návoz
recyklátu
pro
lepší
vjíždění
osobních
automobilů.
Chodník
zhotovila fi Jiří Uhlíř.



Dne 26.6. 2013 byl na zasedání zastupitelstva
schválen územní plán formou opatření obecné
povahy.



V následujícím
období
bude
zahájena
rekonstrukce kaple Sv. Andělů strážných.
V současné době se ještě čeká na podepsání
smlouvy, které je plánováno na září 2013.



Společnost NET4GAS přislíbila obci sponzorský
dar ve výši 10 tis. Kč. Z peněz bude financován
výlet pro děti, který se koná na konci měsíce
srpna do naučně zábavného parku Mirakulum
Milovice.



Obec podala žádost o dotaci na opravu místních
komunikací. Výzva však nebyla podpořena.
Obec chce proto opravy zafinancovat sama. Na
opravy byla vyčleněna z rozpočtu částka 400 tis.
Kč.



Na místním hřbitově budou usazena nová vrata,
která vyrobí spol. KOVOS Žíželice.



OÚ má rozjednáno se správou a údržbou silnic
opravu komunikace, která vede z hlavní silnice
směrem k bytovkám. Obec chce na opravu silnice
přispět finanční částkou.



OÚ jedná s odborem dopravy a dopravní policíí a
ve spolupráci s vodohospodáři o vybudování
nové vpusti na křižovatce mezi bytovkami a
zemědělským statkem. Nová vpusť by měla
usnadnit odtékání vody zejména po deštích a
zabránit tak tomu, aby se voda nevylévala do
silnice.

MIRAKULUM MILOVICE.

Atrakce:
Hrad  Lanové centrum  Velká trampolína 
Minizoo  Obří houpačky  Podzemní bludiště 
Bludiště  Část pro nejmenší  Amfiteátr 
Zahrady a grilování  Pigyland  Pískoviště 
Lesní zvířata a rostliny  Les her  Lesní naučná
stezka  Nadzemní Podzemní  Tvůrčí dílničky 
Oáza a vodní svět.
Vstupné pro děti je zdarma, hradí OÚ. Pro ostatní
zájemce je celodenní vstupné 150 Kč. Zájemci se
mohou hlásit na OÚ. Čas odjezdu bude ještě
předem upřesněn.

SRANDA BEZ PLOTŮ…..
……tentokrát v obci Deštnice. Letošní ročník se
konal 22. 6. 2013 a zúčastnilo se ho celkem 14 obcí
Mikroregionu Žatecko. Akci na téma Nech brouka žít
moderoval Josef Alois Náhlovký. Týmy zahájily
klání cvičební sestavou na skladbu Poupata od
Michala Davida. Poté následovalo šest disciplín.
Soutěžící se museli jako housenky přeplazit přes své
spoluhráče až na cílovou čáru, pohybovat se na lyžích
jako stonožky, stavit domečky jako mravenci, válet
kouli jako hovnivál, skákat jako kobylky a být pilní
jako včelka Mája. Akce se zúčastnilo i družstvo
z Čeradic, které se umístilo na krásném 6. místě.
Příští ročník Srandy bez plotů se bude konat v obci
Bitozeves.

Za poskytnutí informací OÚ v Čeradicích napsala Lucie Kulhavá
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