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Co se děje v létě
V den, kdy tyto noviny čtete, již
mají děti půlku prázdnin za sebou.
Počasí raději nebudu předvídat,
stejně si udělá, co bude chtít. Přemýšlím, co se nám do předchozího čísla již nedostalo, noviny mají
přece jen nějakou výrobní lhůtu.
Redakční uzávěrku máme patnáctého dne měsíce, samozřejmě
mnohé články odevzdáváme pozdě. Sejde se redakční rada a projde
obsah, provede se korektura a noviny se vysázejí. Sazbu předáváme
do tisku pětadvacátého a vytisknuté je máme do prvního. Takže
ty nejčerstvější novinky do nich
dostaneme tak ještě čtyřiadvacátého dne měsíce, a to už přiděláváme Evě Čermákové, která je
sází, problémy. Hodně často pak
nastavuje večery. Ona jediná dělá
naše noviny v rámci pracovní náplně, ale i ona nastavuje svůj volný
čas. Když už jsem se takhle rozepsal, asi je na místě vyslovit dík
celé redakční radě, myslím, že celé
to úsilí je na novinách vidět. A teď
zpátky k tomu, co se již do předchozího čísla nedostalo.
Byl konec školního roku, a tak
jsme věnovali pozornost škole.
V KD jsme se rozloučili s odcházejícími deváťáky. Měli pěkné,
již tradiční, rozloučení s šerpováním, ve tvářích mladých dam
a pánů se zračilo i nějaké to dojetí.
Jen škoda, že si pak někdo z nich
spletl školu s terčem pro vajíčka.
Ach, ta puberta...
Hezkou slavnost měli i prvňáčci.
U našeho přistávacího mola jsme
jim slavnostně předali vysvědčení a povýšili je do stavu plavčíků.

www.libcice.cz

Pranostiky na 24. Srpen - Bartoloměj
Jen mne mrzelo, že jízdu parníčkem jsem si s nimi již užít nemohl
a musel odjet za prací.
Na konci školního roku jsme také
dokončili veřejnosprávní kontrolu
ve všech libčických školách. Potěšilo nás, že nebyly zjištěny žádné
větší problémy, které by signalizovaly nesprávnost hospodaření s veřejnými prostředky nebo
neefektivnost využívání financí.
V oblasti informačních technologií bylo kontrolováno využití
softwarových aktiv a základy bezpečnosti informací. Žádné zjištění
z kontroly nebylo závažné, opatření zůstala jen na úrovni doporučení ke zlepšení. K výsledkům kontroly nevznesli ředitelé škol žádné
námitky.
Dohodu o ukončení pronájmu
koupaliště a vzájemném narovnání, sjednanou s panem Krejcarem,
jednatelem firmy KAP Neratovice, s.r.o., se nám podařilo naplnit
předáním koupaliště a proplacením sjednané částky. Pan Krejcar
ještě před stanoveným termínem
umožnil novému nájemci, firmě
Accon, připravovat letošní sezonu. Proběhl úklid areálu, několik
dnů trvalo napouštění bazénů,
a 10. července byl zahájen provoz
koupaliště. Vzhledem k tomu,
že jsme se mezitím prostřídali
na dovolených, nebylo to jednoduché.
Léto budiž pochváleno, začátek
se docela povedl. Chraňte se úpalů, úžehů, úrazů a nešťourejte do
vosích hnízd.
Jiří Zajíc

Pěkně-li o Bartoloměji,
na pěkný podzim máme naději.
Je-li bouřka na Bartoloměje,
na podzim se pořád změna děje.
Krásně o Bartoloměji, vinaři se smějí.
Setkání „Matýsků“ na straně 7

Nová služba
Sběrné místo pro nefunkční úsporné zářivky
Nádoba je umístěna na vratech u sběrného dvora

Umístění kontejnerů 21. 8.
Sběrna elektronického odpadu,
lednic a pneumatik
kdykoli položit k vratům

Termíny svozu BIO popelnic
- každé liché pondělí.
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