Leták č. 8 / 2013
1. Výběr poplatků za sběr komunálního odpadu – oprava termínu
Poplatky za sběr komunálního odpadu na druhou polovinu roku 2013 se budou
vybírat v úterý 17. září od 18.00 hod.
Tento termín platí pro ty občany, kteří zaplatili na jaře jednu polovinu poplatku,
nebo nezaplatili vůbec.
Omlouváme se za chybně uvedený termín v minulém letáku.

2. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu,
dne 19. října 2013 od 10.40 do 10.50 hodin u autobusové zastávky.
Přejímány budou následující druhy odpadů:
• Léky všeho druhu včetně mastí
• Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a
ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců
atd.) Vše řádně označené!!!
• Zbytky starých barev, obaly od barev
• Televizory, lednička, zářivky
• Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
• Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
• Olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
• Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní
sběrny!
• Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.
• Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní
sběrny, nebo po jejím odjezdu.
• Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských
komunálních služeb s. r. o. na telefonním čísle 483 312 403.
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3. Kontejner na velkoobjemový odpad
Informujeme občany, že kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven před
hasičárnou na přelomu října a listopadu – datum bude upřesněn v příštím letáku.
do kontejneru patří: komunální odpad, objemný odpad (nábytek), papír, plast, dřevo,
lehké stavební odpady
do kontejneru nepatří: nebezpečné odpady (barvy, ředidla), železo, sutě

4. Prodej obrubníků a dlaždic z majetku obce
Připomínáme občanům, že se prodává stará dlažba a obrubníky z majetku obce:
Dlaždice 1 ks / 3 Kč
Obrubník 1 ks / 5 Kč
Zájemci kontaktujte pana R. Martínka 737 406 517.

5. Zájezd do divadla
V pondělí, dne 4. listopadu pořádá OÚ Cholenice zájezd do Městského divadla
v Mladé Boleslavi na divadelní představení SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ.
Odjezd od autobusové zastávky v 17.30, představení začíná v 19.00 hod.
Cena (vstupenka + doprava) je 100 Kč. Zájemci hlaste se nejpozději do poloviny října
u paní Komárkové.

Moliére
SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ
ŠIBALOVÉ byli a jsou. Hýbou světem, proto jsou šibalové. Ti dnešní, spíš
nedůvěryhodní. Svým pokleslým šibalstvím nudí. Už nejsou zábavní. Ani hodni
jeviště. Moliérův SCAPINO je ŠIBAL podobný Belmondovým filmovým
hrdinům. Také přitažlivý, důvěryhodný, obdivuhodný. Nasazuje krk, nastavuje
záda, přijímá rány a taky dává, nesmiřuje se s hloupým pořádkem věcí. Svým
umem stojí na straně mladých pánů proti praktikám zkostnatělých rodičů. Pro
rodiče je svět místo, kde vše směřuje k bohatství k penězům. Bezohledně. A
proto LÁSKY svých synů nerespektují. Oženit ano, ale jen výhodně. A tak se
pokusí SCAPINO změnit „běh světa“. . . Jde to? Uvidíte sami . . .

Obecní zastupitelé
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