Č. 5/2020
INFORMACÍ Z RADNICE A ÚŘADU MĚSTYSE HOLANY
Jubilanti
V říjnu oslavili své životní jubileum Jan Koleňák a Lada Formánková
Jubilantům k narozeninám přejeme hodně zdraví, osobní a rodinné spokojenosti

Informace pro seniory
Vzhledem k tomu, že nejohroženější skupinou Koronavirem jsou starší obyvatelé Holan,
apelujeme na ně, aby dodržovali doporučená opatření a byli opatrní. Z toho důvodu
nabízíme občanům, kteří nemají možnost zajistit si nákup potravin, léků, popř. krmiva pro
zvířata, že jim přivezeme potřebné nakupy až domů. Tuto službu po dobu nouzového
stavu bude zajišťovat městys Holany. Nákup lze objednat na tel. čísle tel. 724 125 919
pí. Puršová, 723 124 311 pí. Subotová od 08.00 do 10:00 hod. a odpoledne mezi 15.00 hod
a 19.00 hod bude objednávka rozvezena.
Dle usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 994 ze dne 8.10. 2020 jsou od
12.10. 2020 do 25.10. 2020 pro Úřad městyse Holany nově stanoveny Úřední hodiny
pro veřejnost
Pondělí
Středa

09:00 - 11:00
09:00 - 11:00

14:00 – 17:00
14:00 – 17:00

V ostatní dny (či mimo vymezené hodiny) pouze po telefonické domluvě na čísle
487 877 056 nebo 487 877 524.

Lékař
Ordinaci MUDr. Cedrycha kontaktujte na tel. 773 973 365 (přijímání žádostí o recepty
či další pokyny ohledně lékařské péče).

Dotace od Libereckého kraje
Městys Holany obdržel z Lesnického fondu Libereckého kraje dotaci na hospodaření
v lesích. Příspěvek ve výši 9.750,-Kč byl použit na ochranu dřevin před okusem.

Dotace od Libereckého kraje
Městys Holany obdržel z Dotačního fondu Libereckého kraje dotaci – Požární ochrana a
prevence kriminality. Příspěvek ve výši 23.449,21Kč byl použit na nákup o obměnu
osobních ochranných prostředků požární ochrany.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nebereme odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hygienické potřeby
Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)
Mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, váhy, mixery, počítače, topinkovač
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
➢ ledničky, televize, monitory a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
➢ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
➢ znečištěný a vlhký textil
Věci noste na Úřad městyse Holany v úředních hodinách od 16.11. do 20.11.2020
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

