Leták č. 10 / 2013
Připomínáme:
1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne už tuto sobotu dne 19. října 2013 od 10.40 do 10.50 hodin u autobusové zastávky.

2. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční: v pátek 25. října 2013 od 14:00 do

22:00 hodin, v sobotu 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Voliči po příchodu do volební místnosti prokáží svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Občané, kteří se nemohou pro svůj zdravotní stav účastnit voleb ve volební místnosti,
mohou požádat o přenosnou volební schránku prostřednictvím příbuzných nebo
známých, popřípadě na tel. číslech 493 552230 nebo 723036699.

3. Kontejner na velkoobjemový odpad
Informujeme občany, že kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven před
hasičárnou ve dnech 25. – 27. 10. 2013
do kontejneru patří: komunální odpad, objemný odpad (nábytek), papír, plast, dřevo,
lehké stavební odpady
do kontejneru nepatří: nebezpečné odpady (barvy, ředidla), železo, sutě

4. 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 25. října u paní
Komárkové.
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Další informace:

1. Výlov rybníku Bolševik
Výlov rybníku Bolševik se uskuteční v sobotu 26. října mezi 13 – 14 hodinou.
Zájemci se mohou přijít podívat.

2. Pozvánka na 3. CHOLENICKOU DRAKIÁDU
Třetí Cholenická drakiáda se koná 9. listopadu 2013 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
Těšíme se na Vás!!!

3. Pozvánka na Kouzelnické vystoupení
Zveme srdečně všechny dospělé i děti na kouzelnické vystoupení, které se
uskuteční v sobotu dne 14. prosince 2013 od 16. hodin na sále místní hospody u
Vaňků.

Obecní zastupitelé
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