Leták č. 2 / 2014
1. Pozvánka na Turnaj v Prší
Dne 20. 4. 2014 od 17 hodin (prezentace od 16.30) se v Hostinci u Vaňků koná
Turnaj v prší. Turnaj organizují Tomáš a Jiří Hnízdovi.
Bližší informace na telefonu 728 709 305.

Všichni jste srdečně zváni!

2. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v obci v sobotu,
dne 24. května 2014 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.

3. Kontejner na velkoobjemový odpad
Informujeme občany, že kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven před
hasičárnou na termín 16. – 18. 5. 2014.
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do kontejneru patří: komunální odpad, objemný odpad (nábytek), papír, plast, dřevo,
lehké stavební odpady
do kontejneru nepatří: nebezpečné odpady (barvy, ředidla), železo, sutě

Informace k volbám do Evropského parlamentu na území
České republiky:
Informace (brožura) o základních zásadách hlasování ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky jsou (pro případné zájemce) již nyní k dispozici
na Obecním úřadě v Cholenicích.

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se budou konat volby do
Evropského parlamentu. Zahájení hlasování bude v pátek ve 14. 00 hodin a
potrvá do 22.00 hodin. V sobotu budou volební místnosti otevřeny od 8.00 do 14.00
hodin.
Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným
cestovním pasem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu
do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Voliči, který
tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
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. čísle 723 036 699.

Obecní zastupitelé
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