červen 2011

Měsíčník města Libčice nad Vltavou

Město zločinu?

Usedám ke psaní na konci weekendu, zítra zase nastane každodenní hemžení. Tento weekend byl docela rušný. V sobotním odpoledni jsme společně se starostou
navštívili festival sborového zpěvu Otevřená zahrada.
Pěkná atmosféra na zahradě evangelické fary, vždy výborná Scandula, nadějný Shalom naší ZŠ, vítaní hosté.
Je třeba poděkovat účinkujícím i pořadatelům a popřát jim větší zájem publika do budoucna. Na fotbalovém hřišti byla soukromá akce ve prospěch dětí,
trpících hemofilií. Věřím, že se dobře bavily děti,
o něž se rodiče důvodně strachují více než
o zdravé děti, a že si pěkné odpoledne užili
i rodiče. Kousek od fotbalového hřiště je trať pro „Dirty
Jump“. Jen z dálky jsme shlédli odvážné skoky, které jako
by odporovaly fyzikálním zákonům. Na sokolském hřišti
hráli naši házenkáři proti mužstvu Úval a vyhráli 33:18.
I jim bych přál více diváků. Ospalé sobotní odpoledne?
Posilujeme systémový přístup k našemu školství. Jako
zřizovatel všech tří škol chceme pečovat zejména o jejich hospodaření, budovy a vybavení. To jsou nekončící úlohy. V nadcházejících dnech vydáme pravidla pro
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péči o budovy, která ještě průběžně ověřujeme a dolaďujeme. Budeme provádět také pravidelné kontroly stavebního stavu budov. Při obhlídce ZŠ nalezl stavební technik vazník krovu, napadený hnilobou. Bude potřeba jej
vyměnit. V MŠ připravujeme výměnu herních prvků
venkovního hřiště a rekonstrukci kotelny. Účastí stavebního technika města ve výběrovém řízení se na výměně
dveří v MŠ podařilo ušetřit 100 000 Kč oproti rozpočtu. Začal pracovat tým pro rekonstrukci ZUŠ. Na návrh
rady zvýšilo zastupitelstvo rozpočet na opravu balkónů
o 70 000 Kč, aby budova nebyla dále poškozována zatékáním do konstrukce a balkóny byly opět pochozím, ozdobným prvkem vily. Zahájili jsme veřejnosprávní kontrolu
ve všech třech školách, abychom na začátku volebního
období zajistili výchozí linii správného hospodaření.
Město zločinu...
Dostali jsme odpovědi z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a od krajského ředitele PČR.
Rada vytýká TV Prima neobjektivitu a nevyváženost pořadu. Krajský ředitel policie konstatuje, že v řadách policie nedošlo k trestnému činu, přestupku, ani služebnímu pochybení. Zároveň konstatuje, že policisté bez
vlastního zavinění byli zataženi do natočení neobjektivního pořadu, a vydal interní pokyn, aby se policisté podobných aktivit napříště nezúčastňovali. Zda se jednalo
o
pouhou
hloupost
paní
redaktorky,
nebo
o něčí zlomyslnou mediální manipulaci, jsme se tedy zatím
nedozvěděli.
P.S. Ve středu 18.5. jsme se dozvěděli, že libčické oddělení
PČR opouští vedoucí Zdeněk Dražan.

Jiří Zajíc
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Vyhlašujeme další kolo soutěže
o podporu zájmových aktivit v Libčicích nad Vltavou
na období červenec - prosinec 2011.
Formulář žádosti můžete stáhnout na www.libcice.cz
ve formulářích nebo si ho můžete vyzvednout na
odboru kultury. Odevzdávat je můžete do podatelny
MěÚ. Termín podání žádostí je do 15. června 2011.
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