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Náš jubilant v měsíci listopadu
pan Pelant Vladimír
70 let
Přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do zastupitelstva obce. V naší obci přišlo
k volbám 221 voličů, tj. 66% z celkového počtu 336 voličů. Do nového obecního
zastupitelstva byli zvoleni : Petra Bursová, Blahoslav Kratochvíl, Jindřich Picek, Matěj
Picek, Aleš Drahoňovský, Pavel Odcházel, Ilona Kuderová.
Na veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva obce v hasičské zbrojnici ve středu
31. října byla zvolena starostkou obce Petra Bursová a místostarostou Blahoslav
Kratochvíl.
Celé zastupitelstvo Vám děkuje za důvěru!
Neničme si ovzduší
Vážení občané, nevhazujte do svých kotlů plasty a jiný nepalný ( škodlivý) odpad,
platí to i pro venkovní pálení! Pokud se situace v naší obci nezmění budeme nuceni
reagovat na stížnosti občanů a informovat odbor životního prostředí v Turnově.
Na obecním úřadě jsou ZDARMA k dispozici pytle na směsný plast a tetrapaky, které
se svážejí první pracovní den v měsíci, nebo je můžete odvést na rampu k OÚ.
K dispozici máte i kontejnery, které jsou umístěny u obchodu a na parkovišti u
hřbitova, kde byl přidán kontejner na plast a na papír.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 11. 11. 2018
od 11:45 – 11:55 hod. před budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
- Oleje a tuky
- Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
- Barvy, lepidla a pryskyřice
- Rozpouštědla
- Kyseliny
- Zásady (hydroxid)
- Nepoužitá léčiva (léky)
- Pesticidy (hnojiva)
- Akumulátory, baterie, články a zářivky

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství
odpovídající provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno:
- Elektro
- Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Nezapomeňte přinést občanský průkaz!
Na tradiční posvícení jste zváni do:
Hospůdky v Chaloupkách od soboty 10. 11. do pondělí 12. listopadu. Na jídelním
lístku najdete tradiční posvícenské pochoutky. V sobotu a v pondělí posezení s živou
hudbou.
Stánku na hřišti u koupaliště
V pátek 9. 11. od 17.00 hod. a v sobotu 10. 11. a v neděli 11. 11. od 12.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Čerti se blíží
Zkontaktoval nás Lucifer s Mikulášem, abychom požádali rodiče dětí, kteří mají
zájem o jejich návštěvu o nahlášení na obecním úřadě do 30. 11., aby na někoho
nezapomněli. 
Popelnice na rok 2018
Připomínáme, kdo nezaplatil dosud popelnice - termín byl nejpozději do 31.10.2018!
Pro bezhotovostní platbu – číslo bankovního účtu 108757902/0300, v.s. číslo domu.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pátek 30.listopadu od 17:30 rozsvítíme na návsi vánoční strom společně s dětmi ze
ZŠ a MŠ, které nás opět potěší svým vystoupením a navodí vánoční atmosféru.
Občerstvení zajištěno, těšíme se na Vás!
Zájezd do divadla
Připomínáme účastníkům zájezdu do Divadla Bez zábradlí v sobotu 17. 11., že
odjezd je ve 13:00 od OÚ.
Bruslení pro naše občany
V neděli 2. prosince od 12:45 – 13:45, v sobotu 8. a 15. prosince od 10:15 do 11:15
je pro naši obec zamluvena ledová plocha na zimním stadionu v Turnově. Přijďte si
zpříjemnit adventní čas, bruslení je pro Vás zdarma.
Obec Vlastibořice
hledá účetní na plný úvazek, nebo dle dohody, bližší informace paní starostka Jana
Hartlová, tel: 606 574 450.
Zpravodaj najdete také na webových stránkách www.svijanskyujezd.cz.

