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Květen 2019
POPELNICE NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Od 1.6. bude probíhat svoz se 14 denním cyklem. Svoz bude 3.6., a pak každých 14 dní.
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Začínají v pátek 24.5.2019 od 14 hod a končí ve 22 hod. Pokračují v sobotu 25.5.
2019 v 8 hod a končí ve 14 hod. Volební místnost je v družině místní Základní školy.
SLAVNOSTNÍ OTVÍRÁNÍ KABIN
se uskuteční 26.5. od 12 do 17 hod.
Hraje skupina QR Band.
Pivo za 10 Kč, pečená krkovice za 10 Kč a pro děti limonáda zdarma, při dobrém počasí se
bude prodávat i zmrzlina.
SDH, Tj Baník, ZŠ a MŠ Lubná a Členové ČSSD Lubná Vás srdečně zvou na
DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ LES
A to dne 1. 6. 2019 od 14:00 hod start (poslední start je v 17 hod)
Start je na místním fotbalovém hřišti, trasa pokračuje k rybníku a pak kolem Skalky zpět na
hřiště
POZVÁNKA – SETKÁNÍ SENIORŮ
Obecní úřad zve na tradiční SETKÁNÍ SENIORŮ, které se uskuteční v úterý 4.6.
od 14 hodin v sále kulturního domu. Po přivítání starostou vystoupí děti z MŠ, následuje
slovo kronikáře a volná zábava při živé hudbě. Zajištěny jsou zákusky, medovina a v 17 hod
teplá večeře.
PEČENÁ KÝTA ZA VYSVĚDČENÍ
Každý, kdo v sobotu 29.6. 2019 od 16 hod přinese ukázat do pergoly u hospody svoje vysvědčení, dostane kýtu zdarma (do vyčerpání zásob). Kdo navíc přivede svojí ženu,
družku apod., dostane pro ni dring zdarma.

Sklo vhazuje se do zeleného pytle. Dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se
dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Do zeleného pytle můžeme
vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Do pytle na sklo nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné
zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Plast patří do žlutého pytle. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc
místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i
sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Do pytlů na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Naopak sem nepatří mastné
obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a
jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
Papír patří do modrého pytle. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Vhodit sem
můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat,
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Do modrého
pytle nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu
patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách).
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice!
Nápojový kartón známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do
oranžových pytlů. Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

