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* V pondělí 11.11.2013 budou v naší obci probíhat odečty stavů vodoměrů.
* Občanské sdružení Copánek děkuje všem, kdo si rozsvítili svíčky na sobotní lampionový
průvod. Opět to vytvořilo nádhernou atmosféru nejen pro děti  Samozřejmě děkujeme také
těm, kteří se zúčastnili lampionového průvodu. A protože se nás schází více, na příští rok
bychom rády připravily pro děti malou stezku odvahy.
* Závada na vedení veřejného osvětlení byla zjištěna v boční ulici naproti škole. Protože se
jedná o závadu pod zemí, je objednán detektor ke zjištění přesného místa. Poté dojde
k výkopu v místě závady a opravě kabeláže.
* V pondělí 4.11. proběhl odběr vzorků bahna z našeho rybníka. V případě, že analýza
prokáže že bahno není závadné, bude podána žádost o dotaci na odbahnění.
* Po několikaměsíčním řízení jsme obdrželi Rozhodnutí od Odboru dopravy v Neratovicích
ke snížení rychlosti a zajištění bezpečnosti provozu v ulici ke Dřísům. Bylo povoleno
nainstalovat značky k omezení rychlosti na 30 km/h.
* Podařilo se nám prodloužit smlouvu s Úřadem práce na zaměstnání pana Tomáše
Veselého do konce letošního roku. Jsme potěšeni kladnými ohlasy na jeho práci, a budeme
se snažit jeho zaměstnání vyjednat také na příští rok. Pokud to Úřad práce dovolí, pak prý
nejdřív od měsíce dubna příštího roku.
* Byla podána žádost o dotaci na dostavbu kanalizace v obci z programu Ministerstva
životního prostředí. Čekáme na vyhodnocení naší žádosti. Zároveň podáme další žádost na
dotaci z fondů Středočeského kraje, ta je ovšem limitovaná částkou 10 mil Kč, tudíž
nepokryje celou obec.
* Rodinné centrum Všetaty – Přívory ve spolupráci s Jezdeckým oddílem Sokola Přívory si
Vás dovolují pozvat na Jezdeckou akademii. Jedná se o přehlídku toho, co se malé děti na
ponících naučily za poslední rok. Přijďte tyto šikovné caparty podpořit, třeba Vás jejich
nadšení také nadchne a přivedete k nim další kamarády. Akademie se koná v sobotu
10.11.2013 od 11:00 v areálu JK TJ Sokol Přívory (dříve areál JZD, směr Byšice)
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž – podzim 2013, přijďte povzbudit na poslední
zápasy podzimní soutěže 
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