OBECNÍ ÚŘAD
313 531 020

http://www.obec-lubna.cz/ e-mail: lubna@obec-lubna.cz

telefon:

Leden 2020
Komunální a tříděný odpad v roce 2020 v obci Lubná u Rakovníka.
V obci Lubná je na tříděný odpad zřízeno celkem 8 sběrných míst a 1 sběrné místo je
zřízeno v Krčelu.
Sběrná místa:

1. U KD
2. U Coopu
3. U Kamenských čp.49
4. Filipka I. u čp.265
5. Filipka II. u čp.296
6. Korej u čp.183
7. U Kudliče, u čp.100
8. Rako III. u čp.214
9. Krčel čp.96
Na těchto místech jsou nádoby: sklo, olej, kovové obaly a tetrapaky.
Poslední sběr tříděného odpadu bude proveden dne 31.1.2020, kdy budou
svezeny ještě všechny pytle na tříděný odpad. Od února budou již každý poslední
pátek v měsíci sváženy pouze pytle na plasty a papír. Jiné pytle nebude možné na
obci ani vyzvednout.
Popelnice na BIO-odpad budou sváženy:

20.1.2020
17.2.2020
30.3.2020
Od dubna do listopadu budou BIO-popelnice sváženy 1x za 14 dní a od prosince do
března 1x za měsíc (termíny svozu budou upřesněny).
Do obecního dvora v Lubné lze po domluvě odvézt elektrospotřebiče a kovový
odpad vyjma stavební suti.
Do sběrného dvora v Rakovníku je možné odvézt ostatní odpad vyjma stavební
suti. Pro občany Lubné bez poplatku.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na jaře a na podzim (termíny
přistavení budou upřesněny).
V letošním roce se bude platit pouze za BIO-popelnici 500,-Kč za rok.
Komunální odpad bude v roce 2020 svážen každý týden za stejných podmínek, jako
v roce 2019.

ZPRÁVY SMS
Obec má zařízení, které pořídila pro místní hasičskou zásahovou jednotku
k vyhlašování poplachu. Totéž zařízení je možné použít k rozesílání SMS zpráv všem
občanům. Jedná se o informace, které jsou nyní vyhlašovány obecním rozhlasem.
Kdo má zájem dostávat do svého mobilu tyto informace, musí zadat svoje telefonní
číslo pro zasílání SMS zpráv na tomto odkazu:
https://lubna.fireport.cz
Od tohoto roku se obecní rozhlas použije pouze v případě potřeby varování
obyvatelstva. A pravidelných zkoušek funkčnosti. Všechna ostatní oznámení budou
posílána formou SMS.

Obec Lubná ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů LUBNÁ
pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 15.2.2020 od 14:00 hodin
v sále kulturního domu v Lubné
vystoupí děti z hudební školičky Hrátky s hudbou Lenky Tovarové
vstupné: dobrovolné

