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PŘEJEME VŠEM OBČANŮM NAŠÍ OBCE MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
SPOKOJENOSTI, POHODY A SPOUSTU KRÁSNÝCH CHVIL PROŽITÝCH V
ROCE 2021
Činnost obce Lubná za rok 2020
V dubnu jsme dokončili druhou etapu opravy místních komunikací, při kterých
jsme opravili komunikace: okolo Dušků směrem na Skalku, okolo kulturního
zařízení, okolo bývalé traktorové stanice, na vršku u pana Štrose, pod mateřskou
školkou a směrem k obecnímu úřadu, okolo obecního úřadu, pod obecním úřadem a
spojovačku za mostem na vlakové nádraží. Celkové náklady vyšly na 4.224.871,-Kč
a obec obdržela dotaci ve výši 2.957.000,-Kč. Kompletně jsme rovněž opravili zeď
pod kostelem.
Obec nechala z vlastního rozpočtu vybudovat automatickou závlahu na
fotbalovém hřišti, která vyšla na 350.000,-Kč a rovněž zakoupila nové zábrany za
fotbalové branky.
Vybudovalo se zpevněné stání okolo silnice u Kamenských, pod panem
Hubáčkem, u pana Kopeckého, okolo pana Steidla v Koreji a zpevněná komunikace
pod panem Kamenským.
Obec opravila chodník nad ZŠ směrem na Filipku, kde byl tento chodník
udělán do dlažby.
Byly kompletně zrekonstruovány sociální zařízení v ZŠ, kde byl celkový
náklad 1.995.000,-Kč a obec obdrží dotaci ve výši 1.570.000,-Kč.
Rozšířili jsme parkoviště u Mateřské školky, které obec stálo 814.532,-Kč a
obec má zažádáno o dotaci.
Vysadili jsme dvě aleje. Jednu Dubovou za panem Janouškem směrem
k panelce a druhou Lipovou na spojovačce z Filipky směrem na Skalku. Celkový
náklad byl 405.000,-Kč, obec obdržela dotaci ve výši 238.700,-Kč a ještě bychom na
tuto akci měli během února dostat 120.000,-.
Na žádost obce Lesy České republiky vyčistily a zrekonstruovaly koryto
potoka v části protékajícího obcí.
Na další období má obec v plánu vybudování Cyklostezky, výstavbu obecního
rybníku v Krčelu, rekonstrukci tělocvičny v ZŠ a kompletní opravu kamenné zdi
pod obecním úřadem. Na všechny tyto akce žádá obec o dotaci a termín jejich
realizací se bude odvíjet od úspěšnosti v získání jednotlivých dotačních titulů.
V příštím roce se začne s restaurováním kazatelny, na kterou bude obec opět

využívat dotaci.
V obci v letošním roce vzniklo pět nových sběrných míst na tříděný odpad.
Jedno sběrné místo na tříděný odpad vzniklo Krčelu.
Nové číslo místní pošty je 954 227 036
NEBEZPEČÍ VE SPOJITOSTI S UZAVŘENÝMI PROSTORY (NAPŘ. PŘI
OSLAVÁCH) - Nedostatečná koncentrace kyslíku
Nedostatek kyslíku v atmosféře může mít za následek udušení. Poměrně malé
snížení obsahu kyslíku v ovzduší může vést k narušení duševních schopností a může
vyprovokovat pocit euforie nebo dobré nálady, která vede k příliš optimistickému
vyhodnocení situace. Účinky se všeobecně dostavují bez předcházejících varovných
pocitů. Ztráta vědomí se může vyskytnout bez varovných příznaků. Velmi nízké
koncentrace, mohou vést k bezvědomí a smrti. Vdechnutí „vzduchu“, který
neobsahuje žádný kyslík, vede k okamžité smrti. Tomuto nepředchází žádný
panický stav nebo nevolnost; smrt je okamžitá a tichá. Deficit kyslíku může
vzniknout v např. následujících situacích:
Vytěsnění vzduchu z nízko položených míst v uzavřeném prostoru těžšími
plyny, jako jsou uhlovodíky nebo oxid uhličitý.
Přirozeně se vyskytující biologické procesy, při nichž se spotřebovává kyslík
a k nimž může docházet v kanalizaci, skladovacích tancích, dešťové kanalizaci,
studnách, vrtech atd.
Ponechání nádoby ve zcela uzavřeném stavu po delší čas – jelikož proces
tvorby rzi na vnitřních površích spotřebovává kyslík.
Hoření spotřebovává kyslík!
Postupné ubývání kyslíku, tak jak lidé v uzavřeném prostoru dýchají,
jestliže opatření pro výměnu vzduchu jsou nedostatečná.
Poplatek za psa a bio odpad se vybírá hotově až od února 2021. Je však možné
platit převodem na účet obce č.: 127858725/0300. Jako variabilní symbol uveďte
číslo domu. Částka zůstává stejná jako v roce 2020.

