Vydání 4/2013

www.ceradice.cz
Vážení spoluobčané,
dovoluji si prostřednictvím Čeradického plátku oslovit vás všechny, kteří vlastníte pejsky.

Jdete po chodníku, parkem a najednou…..už nestihnete překročit kupu psího výkalu a vaše bota sklouzne po
nepříjemném objektu. V poslední době se bohužel zaměstnanci Obecního úřadu v Čeradicích, kteří se snaží o to,
aby v naší obci byl pořádek, stále častěji setkávají na veřejných prostranstvích se psími výkaly. Pozor- pokud si
někdo z vás myslí, že i to patří k jejich náplni práce, tak to se mýlíte! Toto je povinnost každého z nás, kdo vlastní
psa a jestliže s ním jde po veřejném prostranství, nechť si sebou laskavě přibalí do kapsy pytlíček na sebrání
výkalu. Další problém, na který bych chtěla upozornit prostřednictvím tohoto článku, je volné pobíhání psů- pes
nemá na čele napsáno, že nekouše, tak prosím, mějme je na vodítku a zabezpečme si naše dvorky a branky tak, aby
nám neutíkali a nenapadali ostatní spoluobčany. Nechci a nemusím zde jmenovat, komu se to již opakovaně stalo.
Na žádost některých občanů, jsem byla nucena řešit tuto situaci s přestupkovou komisí ( odbor životního prostředí),
protože s některými z nás se prostě domluvit normální cestou nelze.
Závěrem, aby tento článek nebyl jen plný příkazů a kritiky, bych chtěla říci, že potkávám i slušné a ukázněné
spoluobčany, kteří vedou svého pejska na vodítku a ještě sebou nesou pytlík na psí exkrementy. Těmto patří
poděkování a těm druhým- nechť se nad svou neukázněností alespoň zamyslí !!!
S pozdravem
Chybová Vladimíra
starostka obce

NAVŠTÍVILI JSME
MIRAKULUM
Třešničkou na
prázdninovém
dortu byl pro
všechny místní
děti výlet za
dobrodružstvím
a zábavou do
naučně
zábavného
parku
Mirakulum Milovice, který se uskutečnil dne

31.8.2013. Účast byla veliká a také počasí přálo.
Děti, ale i jejich rodiče či prarodiče se mohly těšit
z celodenního
vyžití,
vyzkoušet řadu herních
prvků jako např. obří
houpačky,
trampolíny,
lanová centra, bludiště,
hrady, tvůrčí dílničky, nebo
si prohlédnout minizoo či se projít lesní naučnou
stezkou a to vše v kvalitním provedení se zapojením
zeleně.

UPOZORNĚNÍ…
Na místní hřbitov byla pořízena nová vrata.
Občané si mohou na OÚ vyměnit starý klíč za
nový nebo si ho mohou zakoupit za 24,- Kč.
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Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ…..
Kličín – Dne 28.9.2013 se k obci Kličín konal
výlov rybníka. Akce se zúčastnili především rodáci
a místní obyvatelé.

VE ZKRATCE:

Na kapli sv. Anděl strážných byla zahájena
oprava fasády. V letošním roce by mělo být
zdivo oboucháno na kámen a staženo. Začátkem
jara by měla proběhnout realizace nové fasády.
Dne 19.10.2013 se konala již
třetí drakiáda. Ačkoliv nám
nebylo přáno větrného počasí,
sešla se tradičně spousta dětí se
svými draky a dráčky a všichni
si i tak zábavné odpoledne užili
a zakončili jej opékáním
buřtíků.
Dne 25. 10. a 26. 10. se konaly volby do
poslanecké sněmovny.

Volební účast v parlamentních volbách
2013 v obci Čeradice (v %)

45%
55%

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 21. 9. 2013 mohl OÚ
přivítat nové občánky Čeradic,
kterými
byli
Terezka
Kramperová (nar. 20.6.), Martin
Holeček ( nar. 11.8.) a Eliška
Holečková
(nar.
20.3.).
Tentokrát se vítání občánků konalo v kapli Sv.
Andělů strážných za doprovodného programu žáků
z Lidové školy umění, kteří zde rodičům zarecitovali
a zahráli na flétnu.

Počet volících občanů

Počet nevolících občanů

Nejvíce hlasů získala strana ANO 2011, hned za ní
byly nejvíce voleny strany KSČM, ČSSD, Úsvit
přímé demokracie Tomia Okamury, Česká pirátská
strana.
Přehled akcí pro nadcházející období:
03. 11. 2013 Halloweenské hraní
05. 12 .2013 Mikulášká nadílka
14. 12. 2013 Vánoční koncert – soubor
Plzeňský mls

Za poskytnutí informací OÚ v Čeradicích napsala Lucie Kulhavá
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