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* Přívorské ženy ve spolupráci s Úřadem městyse Všetaty zorganizovaly divadelní představení
souboru Havlíček Neratovice s názvem „Odjezd nejistý“. Jedná se francouzskou romantickou
komedii, kterou sehrají v sobotu 3.10. od 17:00 v kinosále ve Všetatech. Vstupné 70,- Kč.
* Čas dýní opět tady – přijměte pozvání občanského sdružení Copánek na tradiční výstavu
dýní se vším, co k ní patří. Letošní ročník se uskuteční v sobotu 10.10. od 13:00, přinášení
dýní do soutěže mezi 10-12h. Jako tradičně budou pro děti připravené dílničky, sportovní
zábava a buřtík zdarma. Dospěláci mohou tvořit i sportovat samozřejmě také, zahřát se i
burčáčkem a svařáčkem, opéci si buřta nebo koupit grilovanou klobásu. Letos bychom výstavu
rádi oživili výstavou sklizně našich zemědělců a prodejem podzimní dekorace od paní Jozové
ze Lhoty. Vstupné dobrovolné. I letos prosíme hodné pekařky o věnování svých dobrot do
stánečku.
* Společnost ČEZ dále žádá občany o odstranění větví ze stromů a keřů v blízkosti vedení
NN. Zásah prosím proveďte v době vegetačního klidu, v období od 31.10. do 15.11. U holých
vodičů NN dodržte nejkratší vzdálenost 2m, u izolovaných vodičů nebo kabelů 1,5m. U holých
vodičů VN zakraťte na 3,5m, izolované vedení VN na 2,5m a kabelové vedení na 1,5m.
* Dostavba kanalizace – probíhají dokončovací práce a příprava kolaudace. Aby bylo možné
využít pěkného počasí, bude umožněno napojit vaše nemovitosti již od pondělí 5.10. To
znamená přepojit si odpad z domu do nové jímky (ne přes starou jímku či žumpu) a zavolat
panu Vinšovi ze Stavokompletu, aby vám napojení zkontroloval a otevřel šoupě do hlavního
řadu. Pan Vinš bude po vás požadovat vyplněné smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod
a čestná prohlášení. Ty vám rozdáme během příštího týdne, případně si je vyzvedněte u nás na
úřadě. Panu Vinšovi zavolejte před započetím prací a domluvte si termín předání, aby přišel
včas. Tel. č. 725 050 751.
* Rodinné centrum Všetaty-Přívory zve všechny děti od dvou do šesti let na cvičení v
sokolovně ve Všetatech. Cvičení bude zaměřeno na motoriku dítěte, budeme hrát hry
pohybové i s padákem. Připraveno je lano na přetahování či podbíhání, nebude chybět oblíbená
Opičí dráha, balóny a trampolína. Budeme se těšit na Všechny, co si chtějí zacvičit. Cvičení
začíná už 6. října a bude probíhat každé úterý od 16:00 do 17:00 hodin. Více na našich
stránkách www.rcvsetatyprivory.cz
* V Rodinném centru jsme dále připravili cvičení i pro menší děti od 1,5 do 2,5 let. Během
cvičení si děti procvičí jemnou a hrubou motoriku, cvičení budou doprovázeny básničkou,
připravena bude skluzavka, tunel nebo velké overbalony a další vybavení v Rodinném centru.
Těšíme se na vás, začínáme 14. října každou středu od 9,30 do 10,15 hodin.

