Informační leták č. 2/2015
1. Turnaj v šipkách
Tradiční turnaj v šipkách se koná 5. dubna 2015 od 14:00 hod. v hostinci U Vaňků.
Přijďte si zahrát a pobavit se!

2. Bio odpad
Informujeme občany, že novelou zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona
č. 229/2014 Sb. je obcím stanovena povinnost zajistit na jejich katastrálním území místa
pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů,
papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
Od 1. dubna do 30. října budou přistaveny 3 kontejnery na bio odpad. 1 kontejner bude
přistaven naproti bytovce, 2. kontejner bude umístěn u obchodu a 3. kontejner bude postaven
na konci obce směrem Vršce u kontejnerů na plast a sklo.
Do biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu patří např.: zbytky ovoce,
zeleniny, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny.
Do tohoto odpadu nepatří např.: komunální odpad, živočišné zbytky, zbytky hotových jídel,
exkrementy zvířat, papír, plast, sklo a nebezpečné odpady.
!!!Je třeba dbát, aby nedocházelo ke znehodnocení bioodpadu!!!

3. Maškarní ples
Obecní úřad Cholenice pořádá v místním hostinci U Vaňků dne 21. března 2015
od 14:00 hodin Dětský maškarní karneval a od 20:00 hod. Maškarní diskotéka
pro dospělé. Všichni jste srdečně zváni!
Hraje: DJ Máchal
Vstupné:

na Dětský maškarní ples dobrovolné
na Maškarní diskotéku 60 Kč
masky zdarma

4. Velký kontejner
Informujeme občany, že ve dnech 24. až 27. dubna 2015 bude k obecnímu úřadu přistaven
velký kontejner na komunální odpad. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (např. barvy,
chemikálie, televize, ledničky apod.).

5. Svoz roští na čarodějnice
Vážení spoluobčané, roští na pálení čarodějnic můžete svážet na hromadu za hřbitov. Žádáme
Vás, abyste na hromadu nevyváželi plasty, pneumatiky a další životnímu prostředí škodlivé
odpady. Děkujeme.

6. Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Pracovníci Finanční správy ČR, územního pracoviště Jičín, budou přijímat daňová přiznání
a případně pomohou při jejich vyplnění. V pondělí 23. 3. 2015 od 9:00 do 16:30 hodin
na městském úřadu v Kopidlně v přízemí u obřadní síně.

Obecní zastupitelé

