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Smlouva o poskytování pečovatelské služby
– informace

SVOZ VĚTVÍ

Na základě usnesení obecního zastupitelstva má obec
uzavřenou smlouvu s pečovatelskou službou v Rakovníku.
Pečovatelskou službu je možné na základě této smlouvy
poskytnout občanům naší obce – zejména seniorům, osobám
tělesně postiženým od 16 let věku a rodinám s dětmi, všem
podle zákona o sociálních službách.
Zájemce o tuto službu oznámí svůj požadavek obecnímu
úřadu. Poté bude kontaktován pečovatelskou službou, s kterou
si domluví průběh pečovatelské služby.
Pečovatelská služba je placená. Režijní náklady jsou 6 Kč/km a
provozní náklady jsou 190 Kč/hod. Měsíční faktura bude
přefakturována uživateli služby.

Svoz větví začíná první
pondělí v březnu a pak
pokračuje každých 14 dní
až do konce května.

BIOPOPELNICE

Oznámení

Svoz biopopelnic začíná
první pondělí v dubnu,
pak každých čtrnáct dní
do konce října.
Poplatek za tuto popelnici
je nutné uhradit do konce
března.

Z důvodu bezpečnosti a údržby bude na hřbitově
provedeno stříhání lípy.

Přednáška první
pomoc

Zasílání SMS zpráv
Obec má nyní nové zařízení, které pořídila pro místní
hasičskou zásahovou jednotku k vyhlašování poplachu.
Totéž zařízení je možné použít k rozesílání SMS zpráv
všem občanům. Jednalo by se o informace, které jsou
vyhlašovány obecním rozhlasem.
Kdo má zájem dostávat do svého mobilu tyto informace,
musí mít z důvodů GDPR s obcí podepsanou smlouvu,
kde sděluje své mobilní číslo a souhlas s jeho použitím
pro tyto účely.
Smlouvu je možné doplnit svými údaji a podepsat od
začátku března v úředních hodinách na obecním úřadě.

Divadelní představení
Obec Lubná pořádá v pátek 29. březba zájezd do
divadla Palace v Praze na představení Miláček
Anna.
Odjezd v 16.45 hod od hřbitova v Lubné nebo
v 16.50 hod od Sokolovny v Rakovníku, představení
začíná v 19 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů
zve na přednášku o
první pomoci
s praktickými ukázkami,
která se koná v soboru 2. 3.
2019 od 17 hod do velkého
sálu v místním kulturním
domě. Doba trvání cca 2
hod. Vstup zdarma.

ZÁBAVNÁ HISTORIE
MEDICÍNY
Zveme všechny zájemce
na přednášku Zábavná
historie medicíny,
která se koná ve středu
6. března 2019 od 16
hod. do velkého sálu
v místním kulturním
domě. Doba trvání cca 1
hodina. Vstup zdarma.

Zábavná historie kriminalistiky
Obec Lubná zve všechny zájemce na
přednášku
Zábavná
historie
kriminalistiky, která se koná 3. dubna
2019 od 16 hodin ve velkém sálu
v místním kulturním domě. Doba trvání
cca 1 hodina. Vstup zdarma.

Den otevřených dveří
v základní škole
V úterý 2. dubna od 8.00 do 16.00 hodin
pořádá ZŠ Lubná den otevřených dveří

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy základní školy se
uskuteční v pátek 12. dubna od 10 do
16 hodin v budově základní školy
(Lubná 228).

• Vyzýváme občany, kteří mají pronajaté hroby na místním hřbitově, aby nenechávali
žádné nádoby za hroby v trávě. (Překáží při sekání trávy.)
• Vyzýváme všechny, kteří rádi používají pyrotechniku, aby její použití omezili jen na
půlnoc 31. prosince.
• Vyzýváme občany, kteří vodí psy po veřejných prostorech, aby je vodili na vodítku a
používali papírové, popřípadě jiné pytlíky na exkrementy svých čtyřnohých miláčků.
Také připomínáme, že poplatek za psa je nutné uhradit do konce března.

