OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 5 /2019
1. Svoz roští na čarodějnice
Vážení spoluobčané, roští na pálení čarodějnic můžete svážet na hromadu za
hřbitov. Žádáme vás, abyste na hromadu nevyváželi plasty, pneumatiky a další
životnímu prostředí škodlivé odpady. Děkujeme.
2. Poplatky za odpad 2019
Poplatky za odpad na rok 2019 a místní poplatek ze psů se budou vybírat na
obecním úřadě ve čtvrtek 25. 4. 2019 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“.
3. Velkoobjemový kontejner

Informujeme občany, že ve dnech 26. – 29. dubna 2019 budou k cestě pod
kostelíkem přistaveny dva velké kontejnery na komunální odpad. Do kontejneru
nepatří nebezpečný odpad (např. barvy, chemikálie, televize, ledničky apod.).
Žádáme občany, aby kontejner nepřeplňovali a neházeli odpad mimo kontejner.
4. Karetní turnaj v prší

Srdečně vás zveme, na tradiční turnaj v karetní hře prší, který se koná dne
20. dubna 2019 v Hostinci u Vaňků od 17:00. Přijďte si zahrát a pobavit se!
5. Úklid po psech

Žádáme občany, kteří venčí psy na obecních pozemcích, aby po svých
mazlíčcích uklízeli exkrementy. Děkujeme.
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6. Jarní sleva na uhlí

Firma Havelka upozorňuje na JARNÍ SLEVY UHLÍ. Pro všechny objednávky
přijaté do 30. dubna 2019 platí u Havelky jarní slevy uhlí. Nad 40q doprava a
skládání pásem zdarma. Do 40q doprava za polovinu a pás zdarma. Od 60q
osobní nabídka přímo od pana Havelky.
Objednávejte ihned na 602 489 489 nebo www.havelka.cz
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