Č. 6/2019
INFORMACÍ Z RADNICE A ÚŘADU MĚSTYSE HOLANY
--------------------------------------------------------------------------------Zasedání zastupitelstva městyse
Oznamujeme občanům městyse, že ve středu 28.8. 2019 od 17.00 hod se koná
v zasedací místnosti úřadu městyse veřejné zasedání zastupitelstva městyse Holany.
Tímto zveme občany k účasti.

Úmrtí
V červenci zemřela paní Marie Polášková a pan Zdeněk Cháb
Všem pozůstalým upřímnou soustrast.

Kultura – Zájezd do divadla
Městys Holany pořádá zájezd do Prahy do Divadla Palace, Václavské náměstí 43, Praha 1
na komedii
„ ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ dne 13.9.2019 (pátek) od 19:00 hod.
Svižná komedie, kde záletný americký velvyslanec Harry řekne své ženě, že odjíždí na
víkend do Skotska hrát golf. Ta mu zase oznámí, že bude na víkend v lázních a jejich
dcera, že odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrátí do prázdného domu,
jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou. Jak to vlastně
dopadne…? Oblíbený a zkušený autor Michael Parker slibuje překvapivý konec a množství
komediálních situací.
Účinkují např. L. Vaculík, P. Nečas, F. Tomsa, Z. Pantůček, K. Kociánová, M. Bočanová,
A.Gondíková, B. Stanková, V. Jelínková, I. Andrlová a další.
Zájemci se mohou hlásit na úřadu městyse Holany na tel. 487 877 524. Cenu vstupenky
včetně dopravy ve výši 350,- Kč zaplaťte do 10.9.2019. Čas odjezdu z České Lípy u
Lipky v 16:15 hod. a z Holan v 16:30 hod.

Zájezd na „Zahradu Čech“
Úřad městyse Holany pořádá zájezd do Litoměřic na 43. ročník výstavy ovoce a zeleniny
– „ Zahradu Čech“. Termín konání zájezdu je v úterý 17.9.2019, odjezd z Holan náměstí
v 9:30 hod. Návrat cca 16:00 hodin. Zájemci se mohou hlásit na tel. 487 877 524. Místní
občané budou mít vstupné i dopravu zdarma. Ostatní účastníci uhradí poplatek ve výši
ceny vstupenky v den zájezdu. Cena pro dospělou osobu 120,- Kč a pro důchodce 100,Kč.

Setkání seniorů
Úřad městyse Holany připravuje i v letošním roce setkání seniorů, které se uskuteční
v pátek 4. října 2019 od 18:00 hod. Večer zpestří vystoupení našich školáčků. K tanci
a poslechu zahraje skupina DoDoBand.
Seniory osobně navštíví zaměstnanci úřadu s pozvánkou. Všichni jsou srdečně zváni.

Lékař – dovolená
Ordinace doktora Cedrycha bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena od 9.9. do 20.9.
2019. Zástup MUDr. Středová, Nové Město 227, Dubá, 602 971 312

Sponzorský dar
Městys Holany obdržel jako sponzorský dar od farmy Holany (p. Jaroslav Kurtinec)
benzinovou sekačku v hodnotě 26.000,-Kč na údržbu zeleně v obci.

Zákaz odběru povrchových vod
Z důvodu klimatických podmínek vyhlásil Městský úřad Česká Lípa Zákaz odběru
povrchových vod. Zákaz platí do 30.9.2019 a u nás se týká zejména celého povodí
Bobřího a Robečského potoka.
Úřad městyse Holany
A. Subotová

