OBECNÍ
ÚŘAD

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

telefon: 313 531 020

Květen 2018
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
se koná ve úterý 22.5.2018
od 19 hod. v kulturním zařízení v Lubné.
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání.
2. Zpráva o činnosti OÚ a OZ.
3. Zpráva o kontrole Středočeského kraje.
4. Odprodej pozemku p.č. 670/7 v k.ú. Lubná u Rakovníka.
5. Rozpočtová opatření č.2.
6.Závěrečný účet obce za rok 2017, účetní uzávěrka obce za rok 2017 a účetní
uzávěrka MŠ a ZŠ za rok 2017.
7. Různé.
POZVÁNKA – SETKÁNÍ SENIORŮ
Obecní úřad zve na tradiční SETKÁNÍ SENIORŮ, které se uskuteční ve čtvrtek 31. května od 14 hodin v sále kulturního domu. Po přivítání starostou vystoupí
děti z MŠ, následuje slovo kronikáře, občerstvení (teplé jídlo) a volná zábava při
hudbě.
ZÁJEZD DO DIVADLA
Obecní úřad pořádá zájezd do divadla Studio Dva v Praze na představení
DNA. Divadelní zpracování generačního střetu otce a dcery, kde ON (Boleslav
Polívka) a ONA (Anna Polívková). Komedie s autobiografickými prvky je plná
gagů, klaunských a divadelních výstupů a efektů, typické improvizace i
charakteristického humoru Bolka Polívky, který půvabně osvěžuje jeho dcera, Anna
Polívková.
Odjezd 28. 5. 2018 v 16 45 hod. Cena 350 |Kč.

SDH, TJ BANÍK, ZŠ A MŠ LUBNÁ A ČLENOVÉ ČSSD LUBNÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA

DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ LES
A TO DNE 2. 6. 2018 OD 13:00 HOD
START JE NA MÍSTNÍM FOTBALOVÉM HŘIŠTI.

Plnění pytlů na tříděný odpad
Žádáme naše občany, aby pytle s tříděným odpadem dávali před dům k
odvozu pouze plně naplněné (PET lahve sešlápnuté) a dobře zavázané.
Na hřbitově do odpadu nedávejte plast a sklo.

Připravte si plavidlo
Na IV. Lubenskou „NECKYÁDU“
Kdy: 28.7. 2018 OD 13 hod na místním rybníku.
Kategorie závodu:
1. Nejrychlejší kanoista
(kanoe k zapůjčení na startu pro posádky: rodič+dítě nebo dvě děti starší 12-ti
let)
2. nejrychlejší doma vyrobené plavidlo (hodnotí se do 15let a dospěláci)
3. Jedno nejkrásnější doma vyrobené plavidlo
(posádka starší 12-ti let, plavidla s motorovým pohonem jsou zapovězena!!!)
Zájemci se mohou registrovat na:
mob. 602 937 108 nebo 606 851 283
e-mail: urban-zamecnictvi@seznam.cz nebo vaclav.sedlak@centrum.cz

