Č. 3/2020
INFORMACÍ Z RADNICE A ÚŘADU MĚSTYSE HOLANY
------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři. Skončil více než dvouměsíční nouzový stav,
něco co jsme doposud nepoznali. Nemoc se dosud podařilo udržet pod kontrolou a
život se začíná vracet k normálu. Chtěla bych touto cestou poděkovat občanům, že
dodržovali nařízení spojená s Covid 19 a pomohli tak zvládnout toto nelehké období.
Velký dík patří i dobrovolníkům Kateřině Janákové, Romaně Cabové, Marii
Urbanové, Haně Reslové Duškové, Aleně Vorlíčkové, Ivetě Vrabcové, které
s velkým nasazením šily roušky, obdrželi jsme i v té době tak nedostatkovou
desinfekci od Jaroslava Čulíka a Petra Šeby, někteří ze spoluobčanů se vzdali
seniorského příspěvku, za který byly zakoupeny desinfekční a ochranné
prostředky. Díky patří i našim hasičům – zejména z řad zastupitelů, kteří pomáhali
s distribucí ochranných prostředků. Zapomenout nemohu ani na zaměstnance obce,
kteří po celou dobu zajišťovali chod úřadu a úklid obce. Do dalších dnů všem přeji
pevné zdraví a optimismus.
Konkurz na obsazení funkce ředitele Základní a Mateřské školy Holany
Městys Holany vyhlásil konkurz na funkci ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Holany, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Veškeré
potřebné informace jsou uvedeny na úřední desce i webových stránkách městyse.
Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní ředitelce Mgr. Věře Milfaitové za práci,
kterou věnovala vytvoření kolektivu i podmínek na naší škole. Podařilo se jí vytvořit
prostředí, které zajišťuje našim nejmenším občánkům kvalitní zázemí a základy
pro jejich další rozvoj a vzdělávání. Přejeme paní ředitelce do dalších let hodně
zdraví a mnoho životní pohody a spokojenosti.
Odvoz separovaného a komunálního odpadu
Odvoz sběrových nádob
ve středu v sudé týdny
papíru
poslední čtvrtek v měsíci
plastu
ve středu v liché týdny
sklo
1 x za 60 dní v sudý měsíc

Městys Holany od ledna rozšířil sběr separovaného odpadu
Přibyly Oranžové popelnice na kompozitní obaly (krabice od mléka, džusu apod).
U úřadu je k dispozici šedá popelnice na kovy a béžová na jedlé tuky a oleje
(vhazuje se v uzavřené PET lahvi)
Jubilanti
V březnu oslavili své životní jubileum p. Miroslav Hejhal, p. Jiří Gamba, p. Jan
Kadleček, pí. Lenka Kofránková a p. Marek Hlavnička.
V dubnu oslavili své životní jubileum p. Jaroslav Komínek a p. Ivo Brouček.
V květnu oslaví své životní jubileum pí. Marie Nováková, pí. Marie Urbanová a p.
Libor Sýkora.
Jubilantům k narozeninám přejeme hodně zdraví osobní a rodinné spokojenosti
Úmrtí
V únoru zemřela paní Valerie Trojáčková.
V dubnu zemřel p. Zdeněk Kristek a pí. Jana Čapková.
Všem pozůstalým upřímnou soustrast.
Ordinace v Holanech
Od úterý 26.5. začne opět MUDr. Cedrych ordinovat i v Holanech. Je však
nezbytné objednat si návštěvu dopředu na tel. 773 973 365 a přijít v dohodnutý
čas. Pacienti bez objednání nebudou přijati!
V souvislosti s COVID-19
kulturní akce.

zrušil městys Holany do konce srpna všechny

Místní poplatky
Splatnost místního poplatku je prodloužena do 30.6.2020. Poplatek lze platit
hotově na úřadu či převodem (doporučujeme) na účet 289 306 202/0300.
Variabilní symbol poplatku za psa je 1341. Při poplatku za pronájem pozemku
36392131. Do poznámky uveďte Holany (Loubí ad) + číslo popisné.
Příspěvek pro seniory
Připomínáme občanům, kteří si ještě nevyzvedli sociální seniorský příspěvek, že
tak mohou učinit do konce června na úřadu městyse. (Příspěvek ve výši 1000,Kč/osoba/rok, pro trvale žijící občany pobírající starobní důchod, jako příspěvek
na obědy, topení, léky či jiné sociální a zdravotní služby, na základě doložení
rozhodnutí o přiznání starobního důchodu).

OZNÁMENÍ o očkování psů
Úřad městyse Holany oznamuje občanům obce a místních částí, že se uskuteční očkování
psů a koček a to:

v sobotu 23. května 2020
10.00 hod - 10.45 hod . . . . . . . . . . . . . . . Holany u úřadu městyse
11.15 hod - 11.30 hod . . . . . . . . . . . . . . . . . Loubí
12.00 hod - 12.20 hod . . . . . . . . . . . . . . . . Hostíkovice
Ceny za očkování v roce 2020:
250,- Kč vzteklina kočka, pes
400,- Kč kombinace (včetně vztekliny)
Možnost nakoupit prostředky na hubení klíšťat, blech a prostředky na odčervení.

SVOZOVÝ DEN
objemného a nebezpečného odpadu
Městys Holany zajišťuje ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. svoz
objemného a nebezpečného odpadu. Svozový den je připraven na sobotu

23. května 2020
v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.
Do dvora bývalého Státního statku budou přistaveny svozové vozy a občané budou
moci využít určenou dobu k uložení objemného nebo nebezpečného odpadu.
Ukládání odpadu bude probíhat pod kontrolou pracovníka firmy.
Občané bydlící v osadách, kteří nemají možnost odpad dopravit do Holan, mají
možnost osobně předat objemný a nebezpečný odpad na místech níže určených
v době od 8:00 do 11:30 hod. Odvoz zajistí městys z místa předání na dvůr
bývalého statku v Holanech.
Místa určená k předání
Loubí
Loubí
Loubí – Kozlí roh
Hostíkovice
Oslovice
Čapí Dvory
Sádky

v osadách:
8:00 hod u požární nádrže
8:15 hod u autobusové zastávky
8:30 hod u státní silnice 2601
9:30 hod u kostela
10:00 hod u RD manželů Kalouškových
10:30 hod na místní komunikaci u domu
11:30 hod u RD p. Broučkové

Objemný odpad
Odpad, který se velikostí nevejde do popelnic, kontejnerů nebo pytlů. Např. nábytek,
koberce, oděvy, televizory, matrace, lina apod.

Nebezpečný odpad
Odděleně sbírané složky jako barvy, rozpouštědla, kyseliny, oleje, lepidla, nepoužitá
léčiva, baterie, zářivky, akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, apod.

Úřad městyse upozorňuje na nutnost předávání odpadů osobně!!
!!! Z časových důvodů městys Holany již nemůže zajišťovat svoz od obyvatel
Holan, ale pouze z osad, jak je uvedeno výše!!!
Úřad městyse Holany
A. Subotová

