OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 5 /2020
1. ÚŘEDNÍ HODINY
Úřad bude pro veřejnost opět otevřen od 20. 4. 2020 v pondělí 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 a
ve čtvrtek 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00.

2. Kulturní výbor informuje
Vážení občané Cholenic, z důvodu nouzového stavu byly zrušeny chystané dubnové kulturní
a společenské akce - Dětské a dospělácké maškarní, Velikonoční tvoření. Gratulace při
životních výročích jsou pozastaveny (navštívíme vás později).
Na základě vládního harmonogramu rozvolňování preventivních opatření rušíme další
naplánované kulturní, sportovní a společenské akce. Konkrétně se jedná o:
Dětský a dospělácký den (měl se konat 30. 5. 2020)
Karetní turnaj (červen)
Malá kopaná (4. 7. 2020)
Akci Srpnové odpoledne pro všechny, která je naplánována na 22. 8. 2020, zatím nerušíme.
Přejeme vám v této nelehké době hodně zdraví, optimismus a veselou mysl. Těšíme se na vás
na dalších akcích.

3. Poplatky za odpad a psa na rok 2020
Vzhledem nouzového stavu se místní poplatek za odpad a psa na rok 2020 bude vybírat během
května, kdy o termínu budete včas informováni. Cena za poplatníka činí 600,- Kč, cena za 1
psa činí 60,- Kč.
Platbu za odpad i za psa můžete zaslat 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“.

4. Omezený pohyb osob a nošení roušek
Stále platí omezení volného pohybu a pobytu osob s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných
cest za rodinou nebo blízkými osobami, cest nezbytně nutných k obstarání základních životních
potřeb, včetně potřeb pro příbuzné a osoby blízké, zajištění péče o děti. Nadále platí pobývat
na veřejně dostupných místech v počtu max. 2 osob a při kontaktu s ostatními min. odstup 2
metry.
Na všech místech mimo bydliště je povinné nosit ochranný prostředek dýchacích cest – rouška,
šátek, respirátor.
Děkujeme, že jste zodpovědní.

IČ obce Cholenice: 00578339
Číslo účtu: 161270714/0300

Telefon: 493 552 230
Mobil: 722 943 926
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