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Říjen 2022
Lampionový průvod
MŠ Lubná všechny zve na tradiční "Uspávání broučka" a následný lampionový
průvod zakončený ohňostrojem v úterý 1. 11. 2022 v 17 hod. sraz před obecním
úřadem v Lubné.
ADVENT V LUBNÉ 2022
Dne 26.11.2022 od 14 hodin
Vás zveme na tradiční advent u kostela v Lubné.
Program: 14.00 hod - Otvírají stánky s vánočním zbožím a pochutinami.
16.00 hod - V kostele zazpívají děti místní ZŠ
Občerstvení zajišťuje gril U Tomáše

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
se uskuteční v čtvrtek 1. 12. 2022 v 17.00 hodin před místním pohostinstvím.S krátkým programem vystoupí dětí MŠ a ZŠ. Prosíme místní ženy, aby přinesly cukroví pro děti v pondělí 30.11. v 17 hod do pohostinství. Děkujeme
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 3.12.2022 bude vítání občánků. Prosíme proto rodiče nově
narozených obyvatel naší obce (pokud chtějí přivítat svého potomka), aby sdělili
na obecní úřad jméno, datum narození (taktéž jméno, příjmení a adresu rodičů).
Děkujeme
Kontejnery
V pátek 9. 12. od 12 do 18 hod a v sobotu 10. 12. od 8 do 13 hod budou přistaveny
kontejnery na objemný odpad opět na dvoře za hospodou. Bude kontrolováno, aby tam
nepřišlo něco, co tam nepatří.
Co sem patří:
• Starý nábytek
• Koberce a jiné podlahové krytiny
• Staré lyže, snowboardy, sáňky, kola
• Velká zrcadla
• Umyvadla, WC mísy, vany
• Matrace, dveře

Nepatří sem:
• Stavební odpad
• Pneumatiky
• Lednice apod.
• Autobaterie a jiné nebezpečné odpady

Pneumatiky, lednice apod. lze nechat v prostoru za kulturním domem. Nebezpečné
odpady lze odevzdat ve sběrném dvoře v Rakovníku. Je třeba se zde prokázat občanským
průkazem, kde je uvedeno bydliště v Lubné. Stavební odpad není odpadem komunálním,
takže jeho likvidaci si zajišťuje každý sám.
ZPRÁVY SMS
Kdo má zájem dostávat do svého mobilu zprávy z obce, má možnost zadat svoje číslo
pro zasílání SMS zpráv na tomto odkazu:
https://lubna.fireport.cz
Je možné si posílání SMS zpráv také zařídit na obecním úřadě. Zde zájemce 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 v úředních
hodinách.
Výzva majitelům psů.
Upozorňujeme majitele psů, aby si po svých mazlíčcích uklízeli jejich exkrementy.
Majitelé psů by měli mít pochopení nejen pro své mazlíčky, ale také své sousedy a
spoluobčany. Dále připomínáme všem, kdo vodí psy po veřejných prostorech, že mají
povinnost mít psa na vodítku ne delším než 2m.
Neděle den klidu.
Podle platné vyhlášky je každý v naší obci povinen zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Kdy je potřeba kontrola a kdy revize komínu? Přehled zákonných termínů
Přehledná tabulka kontrol a revize komínů

Kontrolu vždy provádějte před topnou sezónou

