OBEC CHOLENICE
Cholenice1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 3/2016
1. Dětský den
Obecní úřad Cholenice Vás srdečně zve
na dětský den, který se koná v sobotu 4.
června 2016 od 10:00 hod. (od 9:30 hod. bude
probíhat prezentace). Pro děti jsou připraveny
různé soutěže. Přineste s sebou plno elánu
a dobrou náladu!!!

2. Deratizace
V sobotu 11. června 2016 bude probíhat druhé kolo deratizace. Před místním
obchodem budou od 9:00 hod. 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.

3. Veřejná schůze
Obecní úřad Cholenice zve tímto občany na veřejné zasedání zastupitelů obce
Cholenice, které se bude konat dne 12. června 2016 od 16:00 hod. v budově obecního
úřadu. Pozvánky budou vyvěšeny na úřední desce.

4. Odstávka elektrického proudu
V úterý 14. června 2016 od 7:30 do 15:00 hod. bude odstávka elektrického proudu
v celé obci z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy,
popř. v jeho ochranném pásmu (tj. oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí). Dovolujeme
si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným
škodám na zařízení a majetku.
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5. 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 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

6. Malá kopaná
Informujeme občany, že v sobotu 9. července 2016 od 9:00 hod. se bude konat na
místním hřišti turnaj v malé kopané. Přijďte si zahrát, pobavit se a hlavně fandit našim
fotbalistům!

7. Výběr poplatků
Dne 24. 6. 2016 proběhne od 17.00 do 18.00 hodin výběr poplatků za odpad na rok
2016, pro poplatníky, kteří nemají dosud zaplacen poplatek ani za 1. pololetí roku
2016 a také výběr nedoplatků za předchozí roky. Místní poplatek za odpad činí 420,Kč na rok. Poplatek je také možné zaplatit na účet obce č. 161270714/0300. Jako
variabilní symbol uvádějte číslo popisné a do textu jméno poplatníka.
Od 1. 7. 2016 každý lichý pátek bude od 18 – 19 hodin na obecním úřadě přítomna
účetní, u které můžete hradit veškeré poplatky.
Obecní zastupitelé
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