Stručné ohlédnutí se za volebním obdobím let 2014 až 2018.

Vážení spoluobčané,
myslím, že přišla doba, kdy je nutné zamyslet se a zrekapitulovat aspoň nejzásadnější
momenty pomalu končícího volebního období let 2014 až 2018. Rozhodně není smyslem
tohoto, řekněme krátkého článku zahlcovat Vás, jako občany obce Nová Ves popisem
každodenních úkolů, které zastupitelstvo obce a já, jako starosta obce musíme plnit.
Na druhou stranu právě tato každodenní opakující se práce poněkud zasouvá v paměti
některé momenty dobré i ty nedobré, které jsme museli absolvovat. Věkem se necítím být
povolán k tomu, abych zásadním způsobem bilancoval, přesto mi dovolte, abych jako každý
z nás se trochu pozastavil a vybavil si uplynulé nejvýznamnější události.
Rok 2014 zastihl naši obec v situaci, kdy již v podstatné míře byla dokončena nová bytová
zástavba v naší obci a počet obyvatel se velkou měrou rozrostl. Do nových bytů a domů se
přistěhovalo poměrně značné množství mladých obyvatel, kteří zakládali rodiny a narození
dalších dětí přirozeně ještě plánují. Díky tomu jsme se stali obcí s jedním z nejnižších
věkových průměrů ve Středočeském kraji. Tento fakt jsme si jako zastupitelé obce
uvědomovali a snažili jsme se tomu podřídit naše snažení při volbě priorit k řešení.
Základem takto se rozvíjející věkově mladé obce je zajištění fungujících inženýrských sítí s
dostatečnou kapacitou. Neméně důležité je následné zajištění předškolního vzdělávání a
celkového vyžití dětí i jejich rodičů a případně i zajištění dostupného vzdělávání v základních
školách. Myslím si, že se nám podařilo tento úkol zvládnout, byť jak uvedu vzápětí, vývoj jde
dál a do nejbližší budoucnosti je pro zastupitelstvo obce velikou výzvou.
Obecní úřad Nová Ves není tím úřadem, který by disponoval takovými kapacitami, aby mohl
sám účinně, například prostřednictvím odboru kultury rozvíjet kulturní činnost v obci a vyžití
občanů od těch nejmenších, po dospělé. Myslím, že se v této souvislosti sluší rovněž zmínit
významnou činnost v této oblasti, kterou zastává Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves z. s.
prostřednictvím svých členů a sympatizujících. Tato činnost ze strany obce je vítána a lze
poděkovat této organizaci, že při plánování nejrozmanitějších kulturních a sportovních akcí
postupuje s obcí synchronně.
Obec tedy uvítala a rovněž podporovala vznik jednotlivých oddílů v rámci Tělocvičné jednoty
Sokol Nová Ves z.s. , konkrétně vznikly následující oddíly: oddíl kopané k dnešnímu dni
hraje již v okresní soutěži; oddíl nohejbalu hraje již historicky krajskou soutěž; oddíl
volejbalu; oddíl kuželkářů; oddíl cyklistických a motocyklových sportů a oddíl divadelní.
Vraťme se ale ještě na počátek období, kdy byla dostavěna stavba možná opomíjená,
ovšem pro chod obce velmi důležitá, tedy čistička odpadních vod. Tato čistička je díky
odborné péči, které se jí dostává i v současné době ve stavu “ jako po kolaudaci “ a funguje
díky tomu zcela bezvadně. Svědčí o tom i ryby, kterým se daří v posledním přepouštěcím
bazénu, odkud voda odchází do vodoteče potoka. Ve spojení s novým systémem odpadního
potrubí, které je zcela v plastovém, tedy bezvadném provedení, zajišťuje bezproblémové
odkanalizování celé obce. Rovněž vodovodní řad je v plastovém provedení ( již z dřívější
doby), nicméně v tomto období se podařilo nejen vyjednat, ale i vybudovat nový přivaděč
pitné vody od VKM Kladno a.s., která je nově přiváděna do obce přes obec Zlonín. Obec tak

získala strategicky důležitou možnost zásobování pitnou vodou ze “dvou stran“, tedy od
VKM Kladno a.s. a rovněž od stávajícího dodavatele, kdy je voda přiváděna ze směru od
obce Jiřice.
V souvislosti s tímto tématem musím zmínit i vybudování systému přečerpávacích šachet v
ulici U bytovek, který brání dřívějšímu obvyklému zatopení přilehlých nemovitostí v případě
přívalových srážek. Budování těchto šachet a osazení technologie proběhlo v souvislosti s
vybudováním nové komunikace v této ulici.
Podařilo se prosadit i opravy komunikací ve směru od Měšic dále směrem na Čakovičky a
rovněž od obecního úřadu směrem k Mratínu. Stav komunikací byl do té doby v dosti
tristním stavu a do jisté míry mohl být i argumentem proti prosazování snahy obce o
navyšování spojů. Nakonec se zdařilo i toto navýšení autobusových spojů do obce. V tomto
trendu hodlá obec pokračovat, včetně úpravy a údržby zeleně nejen v obci, ale i mimo ni, u
příjezdových silnic. Termíny pro údržbu sekání a čištění silničních příkopů ze strany SÚS pro
jejich nedostatečnou kapacitu nekopírují reálnou vegetaci v jarním a letním období a
pohříchu ani úlety některých, kteří mají daleko se svými odpadky do kontejnérů v naší a
přilehlých obcích.
Naše obec proto se také sama o sečení a úklid těchto příkopů stará. Čisté prostředí v obci a
mimo ni je snad pro každého z nás radostí i dobrou vizitkou.
Obec si velice váží zdejších lidových tradic a podporuje mimo jiné tradici, která těší nejvíce
děti a tou je každoroční Velikonoční řehtání. Byť se dospělí možná pousmějí, když si vybaví,
jak jsou v tomto období buzeni, ale vážím si toho, že toto vše s nadhledem přejdou a pro děti
najdou pochopení. Vždyť sami mají o pouti možnost zúčastnit se turnaje v nově opraveném
a rozšířeném kuželníku a rovněž zde pohodlně posedět a pobavit se se sousedy.
Již zmiňovanou výzvou pro současnost, ale i do budoucna je zajištění předškolního a
školního vzdělávání našich nejmladších. Podařilo se stavebně navýšit kapacitu zdejší
mateřské školy, to po přistavění dalšího nadzemního podlaží na již stávající MŠ. Obci se
podařilo dále koupí získat do vlastnictví areál budov v centru obce. Jedná se o areál
poměrně velkého rozsahu vedle restaurace U Šulců, směrem k potoku. Obec plánuje další
výstavbu budovy mateřské školy včetně zázemí pro děti v této lokalitě, kterou bude nutno
nejdříve asanovat. Na výstavbu této nové MŠ je již vypracován projekt a již je jednáno o
neodkladném počátku této stavební akce. Obec počítá s tím, že v tomto místě budou
vybudovány i prostory pro zajištění dalších služeb pro občany obce.
Pokud jde o školní vzdělávání, je dosud realizováno dojížděním do současné ZŠ v
Líbeznicích, která již byla jednou přistavěna i na nemalé náklady obce Nová Ves, stejně jako
na náklady ostatních svazkových obcí, jejichž děti do této spádové školy docházejí.
Nyní je již zahájena v Líbeznicích výstavba další základní školy nové, která je budována
bezpostředně za areálem školy stávající. I na tomto stavebním projektu se obec Nová Ves
finančně podílí, aby mohla i do budoucna školní docházku dětem zajistit.
Podle odborné demografické studie, jejíž prognóza se zatím zcela vyplňuje, početní nárůst
dětí je tak strmý, že v dalších letech nebudou zřetelně kapacitně postačovat ani škola
stávající, ani zmiňovaná škola nyní nově v Líbeznicích budovaná.
Obec Nová Ves se tedy stala jedním ze zakládajících subjektů nově vznikajícího
dobrovolného svazku obcí s názvem Škola Pod Beckovem, jehož účelem je další
vybudování základní školy, nebo základních škol, které nárůst počtu dětí bez problémů

pojme. Obec Nová Ves má v současnosti předjednanou koupi pozemků v intravilánu obce
tak, aby v rámci tohoto nově vzniklého dobrovolného svazku obcí s názvem Škola Pod
Beckovem reálně vysoutěžila a prosadila pro období po roce 2024 stavbu svazkové základní
školy přímo v Nové Vsi, včetně vlastní nové autobusové zastávky pro děti, vlastního
parkoviště pro jejich rodiče a rovněž pro vlastní stavbu další občanské vybavenosti.
Jsem přesvědčen, že se podařilo mnoho pozitivních věcí. V roce 2017 jsme se v měsíci
červenci sice dosti dramaticky, složitě a nakonec bez pomoci zvenčí potýkali s havárií
dodávky pitné vody v důsledku její kontaminace cizím zaviněním, ale konec dobrý, všechno
dobré. Myslím, že jsme do budoucna dosti poučeni a věřím, že nebudeme muset něčemu
obdobnému čelit. Finanční prostředky obec jistě raději vynaloží na například další dětské
hřiště, které se již podařilo vybudovat v ulici Nad obcí, nebo něco jiného, obdobně
pozitivního.
Jisté zklamání přišlo v době, kdy obec jednala o vybudování cyklostezky do Měšic, neboť
tento projekt se stal neprůchodným z důvodu majetkových poměrů stávajících vlastníků
touto liniovou stavbou dotčených pozemků. O prázdninách 2018 se ovšem podařilo
vykombinovat jiné umístění této cyklostezky a o poměrně složitých směnách pozemků je již
jednáno. V současné době se zdá, že i tuto stavbu se podaří zrealizovat.
Vážení spoluobčané,
v letošním roce 2018 bude naše republika slavit své sté výročí od jejího vzniku. Také v naší
obci je plánována oslava tohoto významného státního jubilea spojená se slavnostním
vysazením lípy, jako našeho národního stromu a samozřejmě za účasti dechové hudby.
Dovolte, abych Vás jednak jako starosta obce pozval na tuto oslavu dne 27. 10. 2018,
ohledně které budou podrobnosti ještě zveřejněny, ale především mi dovolte, abych Vám
popřál především spokojenost, zdraví a mnoho radosti v dalším Vašem v životě, který s naší
společnou obcí spojujete.

Jiří Melichar
starosta obce Nová Ves

