OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 7 /2018
1. Pozvánka na 7. CHOLENICKOU DRAKIÁDU
Sedmá cholenická drakiáda se koná v neděli 28. 10. 2018 od 14 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!

2. Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny v obci Cholenice, které se bude konat:
Dne

Od

Do

31.10.2018

7:30

17:30

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky"
nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a
to 20 dnů před uvedeným termínem.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z
důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční
sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

3. Výběr poplatků za odpad
Dne 25. 10. 2018 od 17 do 18 hodin se budou vybírat na obecním úřadě poplatky za
odpad druhá část pro poplatníky, kteří mají zaplaceno pouze za první polovinu roku
2018. Dále žádáme poplatníky, kteří dosud nezaplatili poplatek za odpad na rok 2018
nebo za předešlé roky, aby tak učinili buď dne 25. 10. 2018, nebo zasláním poplatku
na účet obce 161270714/0300 - variabilní symbol: číslo domu a jméno poplatníka.
Pokud nebude poplatek zaplacen do 31.10.2018 přistoupí obec k vymáhání
nedoplatků.
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4. Sběr nebezpečného odpadu
Informujeme občany, že v sobotu 17. 11. 2018 od 10:40 do 10:50 hodin bude probíhat
sběr nebezpečného odpadu u autobusové zastávky.
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
barvy, lepidla a pryskyřice
zbytky starých barev, obaly od barev
rozpouštědla
kyseliny
zásady (hydroxid)
nepoužitá léčiva ( léky)
pesticidy (hnojiva)
absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
oleje, tuky

Nebude přejímáno následující:
•
•

odpad stavebního charakteru (eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi
apod.)
nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:
•
•
•

Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní
sběrny!
Nebude přijat opad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní
sběrny, nebo po jejím odjezdu.
Sběr bude probíhat pod dohledem zodpovědné osoby.

5. Informace o likvidaci vysloužilých elektrozařízení a baterií
Dne 17. 11. 2018 přivezte vysloužilé elektrozařízení a baterie k autobusové zastávce
v 10:40 – 10:50, kde si je převezme zodpovědná osoba.

6. Deratizace
V sobotu 10. 11. 2018 bude probíhat již po druhé v tomto roce deratizace.
Před místním obchodem v Cholenicích budou od 9 do 11 hodin rozdávány návnady.
Veškeré náklady hradí obecní úřad. Deratizátor je ochoten dodat jed přímo na místo
vašeho bydliště, vše záleží na domluvě. Za velmi špatného počasí se deratizace
hlodavců odkládá.
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