OBEC CHOLENICE
Cholenice1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 1/2016
1. Divadelní představení
Obec Cholenice pořádá dne 15. června (středa) zájezd do Masarykova divadla
v Jičíně na divadelní představení
SMOLÍKOVI a jejich podivuhodná dobrodružství.

Představení začíná v 19 hodin. Cena vstupenky + doprava pro obyvatele
Cholenic je 150 Kč. Cena vstupenky pro ostatní je 230 Kč.
Zájemci hlaste se nejpozději do poloviny května u paní Romany Bitnarové.
Představení s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného
seriálu, určené pro diváky od sedmi do sto sedmi let. Proslulá maďarská rodinka,
která potěšila už nejméně půl zeměkoule. Teď máte poprvé možnost vidět je v
divadle, a tedy živé. Stejně jako psa Zorra, kočku Žofii a jejich neodbytného
souseda dr. Halíře. Prožili společně už mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydali
Ládínkovou nafukovací kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jim
nečekaně přihodí až v tomto zbrusu novém příběhu.
Účinkují: Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jana Stryková, Václav Jílek, Jan
Meduna, Jiří Ployhar, Radim Madeja, Michaela Váňová, Eliška
Hanušová
2. Pozvánka na dětský maškarní karneval a diskotéku
Obec Cholenice pořádá v místním hostinci U Vaňků dne 19. března 2016
od 14 hodin Dětský maškarní karneval a od 20 hodin Maškarní diskotéka
pro dospělé. Všichni jste srdečně zváni!
Hudba: DJ Saša
Vstupné: 60 Kč, MASKY ZDARMA

3. Turnaj v prší
Tradiční turnaj v prší se koná v sobotu 2. dubna 2016 od 14 hodin v hostinci
U Vaňků. Přijďte si zahrát a pobavit se!
4. Informace k budování vodovodu
Informujeme občany, že v neděli dne 3. dubna 2016 od 15 hodin na sále
v hostinci U Vaňků proběhne schůze pro občany, kde budou přítomni zástupci
VOS a.s. Jičín, firmy Stavoka ( zhotovitele ) a budeme informovat občany o
vodovodních šachtách a celé realizaci vodovodu.
5. Velkoobjemový kontejner
Informujeme občany, že ve dnech 8. až 11. dubna 2016 bude k obecnímu úřadu
přistaven velký kontejner na komunální odpad. Do kontejneru nepatří
nebezpečný odpad (např. plechovky a štětce od barev, chemikálie, televize,
počítače, ledničky apod.).
6. Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Pracovníci Finanční správy ČR, územního pracoviště Jičín, budou přijímat
daňová přiznání a případně pomohou při jejich vyplnění. Ve středu 23. 3. 2016
od 9:00 do 16:30 hodin na městském úřadu v Kopidlně v přízemí u obřadní síně.
7. Svoz roští na čarodějnice
Vážení spoluobčané, roští na pálení čarodějnic můžete svážet na hromadu za
hřbitov. Na čarodějnice nepatří plasty, pneumatiky a další životnímu prostředí
škodlivé odpady. Děkujeme.
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