červenec 2011

Měsíčník města Libčice nad Vltavou

Sloupek starosty
S úsměvem sleduji mediální přestřelky mezi naším panem prezidentem a odborníky z oboru globálního oteplování. Jisté je, že se
s počasím něco děje. Jedním
z projevů vrtkavého klimatu je i to,
že z vlahého jara přecházíme přímo do žhavého léta. Vegetace bujně povstala a pátky, soboty a neděle
jsou ve znamení hukotu travních
sekaček. Tráva ve městě je na většině ploch posekána a zaměstnanci úřadu se starají, aby město bylo
řádně uklizené. Je na veřejnosti,
aby stav pořádku ve městě zhodnotila a poukázala na to, co je potřeba
zlepšit.
Starosti mi dělá i stav krajských
komunikací ve městě. To je dlouhodobý, krajem nedostatečně
řešený, problém. Podařilo se konečně dotlačit správu silnic k opravě
po zimě zdevastované silnice
z Chýnova na křižovatku. Výtluky
byly opraveny, ale slíbená finální
úprava povrchu vozovky zatím nenastala.
Když jsem u problémů s krajem,
musím zmínit i to, že již tradičně
nám Středočeský kraj neposkytl dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst (FROM).
Zde jsme žádali o prostředky
na výstavbu garáže pro Sbor
dobrovolných hasičů Libčice. Garáž tedy vybudujeme hasičům za
vlastní peníze v areálu Policie ČR,
v ulici Za Kovárnou. Naproti tomu
daleko lépe se ke městu zachovalo Ministerstvo práce a sociálních
věcí, jež nám poskytlo dotaci na
provoz pečovatelské služby ve výši
600 000,- Kč. K podání je připra-

www.libcice.cz

vena dotační žádost na OPŽP,
na pořízení čistící techniky města.
Dobrá zpráva přichází z areálu
koupaliště, kde se nám podařilo dospět s bývalým nájemcem
k efektivní dohodě o ukončení nájmu a vše bude záviset na hlasování
zastupitelů v zastupitelstvu. Sezonu
2011 chceme stihnout.
Další dobrou zprávou je i vyjádření
plynáren, které nám povolily výsadbu městské zeleně (Revitalizace
městských stromořadí v hlavních
uličních osách) v ose plynovodu
v ulici Chýnovská. Stromy se všude
dobře ujaly a jsou ozdobou města.
Město dokončilo řadu výběrových
řízení na dodavatele stavebních
prací. Budeme realizovat chodníky a parkovací stání v ulici Na
Vrchách, část pěší komunikace
propojující ulici Pod Kameníčkem
a ulici Chýnovskou a povrch několika dalších libčických ulic.
V brzké době zahájíme generální
opravu střechy radnice a knihovny, včetně klempířských prvků.
Dokončili jsme opravu střechy kolonie a bylo realizováno odstavné
parkoviště v prostoru proti vrátnici Screw and Wire (Šroubárna).
V krátké době zahájíme výstavbu
sociálních zařízení v objektu města, kde sídlí pošta.
Zajímavá nabídka přišla od Českého rozhlasu 2, který si Libčice
nad Vltavou vytipoval jako malé,
hezké, rostoucí a upravené město, a bude se u nás natáčet pořad
Rádiodárek. Naše město si takovou
pozornost zaslouží.
Přeji všem občanům hezké prázdniny.
Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta města

Cena: 5,- Kč

Pranostiky na červenec
4.7. Svatý Prokop hřiba nakop
25.7. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu
Červenec - úrody blíženec

Vystoupení žáků
ZŠ a ukázka
Zumby na akci
Den na řece
v sobotu
18. června.
Více fotek najdete na straně 5.

Nová služba
Sběrné místo pro nefunkční
úsporné zářivky
Nádoba je umístěna
na vratech u sběrného dvora
Umístění kontejnerů 31. 7.
Sběrna elektronického odpadu,
lednic a pneumatik
kdykoli položit k vratům

Termíny svozu BIO popelnic
- každé liché pondělí.
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