OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 4 /2017
1. Sběr železa
V sobotu 8. 4. 2017 uspořádá Sportovní klub Cholenice sběr železa. Členové klubu budou
objíždět obec od 8:00 hodin. Veškeré peníze získané z prodeje železa budou použity k
zajištění nákupu cen pro soutěžící na akci pálení čarodějnic. Připravený odpad vynášejte až v
sobotu nebo jej nechte za vraty svých objektů, odkud si ho členové klubu sami vynosí.

2. Poplatky za odpad 2017
Poplatky za odpad na rok 2017 a místní poplatek ze psů se budou vybírat na obecním úřadě
v pátek 21. 4. 2017 od 17:00 hodin. Cena za poplatníka činí 420,- Kč, cena za 1 psa činí 60,Kč.
Vzhledem k delšímu čekání a pouze jednomu termínu výběru poplatků vám doporučujeme
provést platbu za odpady i za psa elektronicky na účet obce č. 161270714/0300, VS - číslo
domu a jména všech poplatníků.

3. Turnaj v prší
Tradiční turnaj v prší se koná v sobotu 8. dubna 2017 od 17:00 hodin v hostinci U Vaňků.
Přijďte si zahrát a pobavit se!
4. Velký kontejner
Informujeme občany, že ve dnech 21. – 23. dubna 2017 bude k cestě pod kostelíkem 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. Pálení čarodějnic
Sportovní klub Cholenice pořádá 30. dubna od 17:00 hodin pálení čarodějní za místním
kostelíkem....
Občerstvení zajištěno: klobásy, párky, špekáčky, pivo, limo apod...
Soutěže pro děti….
Zajímavé ceny pro soutěžící...
Vítány jsou čarodějnické masky, převleky s čarodějnickým motivem...
Obecní zastupitelé.
IČ obce Cholenice: 00578339
Číslo účtu: 161270714/0300
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