OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 2 /2018
1. Poplatky za odpad 2018
Poplatky za odpad na rok 2018 a místní poplatek ze psů se budou vybírat na obecním úřadě ve
čtvrtek 12. 4. 2018 od 17:00 hodin. Cena za poplatníka činí 420,- Kč, cena za 1 psa činí
60,- Kč.
Vzhledem k delšímu čekání a pouze jednomu termínu výběru poplatků vám doporučujeme
provést platbu za odpady i za psa elektronicky na účet obce č. 161270714/0300, VS – napište
číslo popisné domu a do zprávy příjemce jména všech poplatníků, pokud platíte za psa
do zprávy pro příjemce napište „pes“.

2. Turnaj v prší
Tradiční turnaj v prší se koná v neděli 1. dubna 2018 od 17:00 hodin v hostinci U Vaňků.
Přijďte si zahrát a pobavit se!
3. Velkoobjemový kontejner
Informujeme občany, že ve dnech 27. – 30. dubna 2018 bude k cestě pod kostelíkem přistaven
velký kontejner na komunální odpad. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (např. barvy,
chemikálie, televize, ledničky apod.). Žádáme občany, aby kontejner nepřeplňovali a neházeli
odpad mimo kontejner. V případě většího zájmu objednáme ještě jeden kontejner.

4. Výlov rybníka Bolševik
Vážení spoluobčané, Český rybářský svaz, z.s. MO Kopidlno vás zve, pokud počasí dovolí,
v neděli 1. 4. 2018 od 8:00 hodin na výlov rybníka.

5. Zápis do první třídy
Základní škola a Mateřská škola Kopidlno vás zve na zápis do první třídy pro školní rok
2018/2019 v pátek 20. dubna 2018 od 14.00 do 16.30 hodin v budově I. stupně v Hilmarově
ulici (u kostela). Zúčastní se ho děti, které k 31. 8. 2018 dosáhnou šestého roku věku. Dle § 36
odst. 3, školského zákona, může být přijato k plnění školní docházky i dítě, které dosáhne
šesti let věku do 31. 12. 2018, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně jeho zákonný zástupce. Rodiče s sebou vezmou k zápisu rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz.

Obecní zastupitelé.
IČ obce Cholenice: 00578339
Číslo účtu: 161270714/0300

Telefon: 493 552 230
Mobil: 722 943 926
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