Leták č. 7 / 2014

1.

Připomínáme: komunální volby

Komunální volby se konají v pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od
8:00 do 14:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Pokud se chcete zúčastnit voleb do Zastupitelstva obce a nebudete se moci ze závažných, zejména zdravotních
důvodů ve dnech voleb dostavit do volební místnosti a hlasovat, okrsková volební komise vyšle dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky k vám do místa trvalého bydliště.
Volič se musí prokázat platným OP nebo CP. Požadavky na přenosnou volební schránku nahlaste v průběhu
voleb p. Michaele Havelkové na tel.č. 723 036 699.
•
•
•
•
•

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů pro Cholenice
Budeme získávat prostředky na investice pro vybavenost obce
Podpoříme kulturní a sportovní aktivity v obci
Zasadíme se o dokončení realizace vodovodního řadu v obci
Postaráme se o dobrou informovanost občanů o dění v obci
Budeme i nadále klást důraz na upravenost, vzhled a pořádek veřejných prostranství

2.

Připomínáme: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu,
dne 18. října 2014 od 10.40 do 10.50 hodin u autobusové zastávky.

3.

Výběr poplatků za sběr komunálního odpadu

Poplatky za sběr komunálního odpadu na druhou polovinu roku 2014 se budou vybírat v úterý 21. října od
18.30 do 19.30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
Tento termín platí pro ty občany, kteří zaplatili na jaře jednu polovinu poplatku, nebo nezaplatili vůbec.

4.

Připomínáme: Zájezd na Muzikál skupiny LUCIE

V sobotu, dne 22. listopadu pořádá OÚ Cholenice zájezd do Hudebního divadla KARLÍN na muzikál
LUCIE, větší než malé množství lásky.
Cena vstupenky pro obyvatele obce je 400 Kč. Zájemci hlaste se nejpozději do poloviny října u paní
Komárkové.

5.

Pozvánka na 4. CHOLENICKOU DRAKIÁDU

Čtvrtá cholenická drakiáda se koná v sobotu 25. října 2014 od 14.00 hodin za místím hřbitovem. Opět
budeme soutěžit v těchto kategoriích:
• O největšího draka
• O nejmenšího draka
• O nejoriginálnějšího draka
• O draka s nejdelším ocáskem
• O draka, který doletí nejvýš
Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na Vás!!!
Obecní zastupitelé
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