Vážení spoluobčané,
naposledy jsem se na Vás touto formou obrátil v září loňského roku, když jsem se snažil
zamýšlet nad tím, zda je skutečně nezbytné zřizovat v Nové Vsi obecní policii, či nikoliv.
Je pravdou, že i nadále někteří majitelé psů jsou přesvědčeni, že úklid právě po tom jejich
není na ulici nezbytný. Je rovněž pravdou, že někteří řidiči nechápou pravý význam a souhrn
povinností, které jim ukládá dopravní značka “ obytná zóna “. Rovněž někteří spoluobčané
zřejmě nevědí, že demontovanou, starou vanu, nebo sprchový kout neumí nikdo, nakonec
ani oni sami, nacpat do kontejnérů pro tříděný odpad. Přesto zkouší obdobné věci
zanechávat u stanovišť pro tříděný odpad a spoléhají, že věci někdo za ně odklidí.
Jestliže každý vezme na vědomí, že takový odpad je možno odevzdat do sběrného dvora ve
středu, nebo v sobotu, ubyde všeobecné rozladěnosti a bude lépe. Podle mého názoru
postačí základní poznání, že není dobré činiti druhému to, co nechci, aby bylo činěno mně.
V takovém případě ubyde i bezohledných silvestrovských ohňostrojů, vedených tak, že
veškerý odpad z použité zábavní pyrotechniky skončí na střechách sousedů, či na jejich
autech.
Zkrátka a dobře, vše co popisuji je jasný produkt bezohlednosti. Na druhou stranu jsem i
nadále přesvědčen, že objem a intenzita těchto vyjmenovaných a opakujících se problémů
nejsou dosud na takové úrovni, abychom si z vlastní obce učinili nutně střežený komplex
objektů, kde zřejmě nebudeme rádi a bezpečněji se cítit stejně nebudeme. Jsem přesvědčen
i o tom, že v obci naší velikosti a dlužno říci s naprostou většinou slušných lidí, budou stačit
právě příklady této většiny. Věřím tedy, že postupně i ti spoluobčané, kterých se mé
připomínky týkají, opustí své zažité zlozvyky z minulosti, které prostě na vesnici nepatří.
Obec ani již nepočítá s dalším masivnějším nárůstem počtu obyvatel, kteří se prostě
přistěhují a pokud jde o již narozené děti v obci, dobří rodáci nikdy obci ani sousedům
neškodili.
V současné době není již ani zájmem vedení obce, aby se na jejím území prováděla další
masivní bytová výstavba, nebo přestavba nebytových prostor na další byty. Důvod je prostý.
Možnosti dopravní infrastruktury, objem míst pro parkování vozidel, objem dodávek vody,
objem čistírny odpadních vod a další prvky obslužnosti občanů dosáhly svého maxima.
Přišel čas zvelebit a dokončit započaté.
Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo vydat stavební uzávěru, když hlavním
důvodem tohoto postupu je zamezení nekontrolované výstavby bytů v jedině možné části
obce, tedy ve staré zástavbě.
Měl bych rovněž vysvětlit, co mám na mysli tím, že přišel čas zvelebit a dokončit započaté.
I přes přístavbu původní mateřské školy v obci její kapacita stále nepostačuje a z toho
důvodu obec zakoupila v centru obce další pozemky a staré objekty, z nichž jeden byl již
demolován a na jejím místě se staví další, nová budova mateřské školy. Předpoklad předání
stavby stavební firmou obci je listopad 2019, kdy následně proběhne dodatečný zápis dětí
do této MŠ a zahájení provozu MŠ se plánuje k 1.1.2020. Budova nově budované mateřské
školy je navržena tak, aby v době poklesu poptávky po umístění dětí do mateřské školy
mohla být budova využita po drobných stavebních úpravách, k jinému účelu, který bude v
onu dobu v obci nejpotřebnější k řešení. Není v budoucnu vyloučena ani přestavba této
budovy na domov pro seniory, či místo pro kulturní vyžití starších dětí a dospělých
spoluobčanů.

Zastupitelstvo obce nepodceňuje ani potřebu nových míst v základních školách pro malé
občany obce Nová Ves. V rámci založeného svazku obcí, obec Nová Ves spolufinancuje
současnou výstavbu nové základní školy v Líbeznicích. V rámci tohoto svazku obcí probíhá
zároveň diskuze o stavbě a umístění další, základní školy zcela nové, jejíž výstavba by byla
financována právě tímto svazkem obcí. Jistě by bylo pro obec velmi dobré, kdyby se
podařilo prosadit stavbu takové nové školy a souvisejících staveb např. tělocvičny,
parkoviště pro rodiče, nové autobusové zastávky, sportovního areálu a byty pro mladé
učitele, právě na území obce naší. Tento záměr je promítán do prostoru okraje obce u pravé
strany silnice vedoucí od Měšic. Jednak tento prostor při úvaze o dojíždění žáků převážně
ze směru od Měšic dopravně nezatíží střed obce Nová Ves a oživí značnou měrou život v
obci . O odkoupení potřebných pozemků bylo a je již jednáno. Obecní úřad Nová Ves již má
k dispozici vizualizaci této nové, zamýšlené stavby, to i proto, aby v rámci jednání svazku
obcí
mohl lépe pro toto řešení argumentovat a učinit vše, aby tento záměr byl prosazen.
Za zmínku jistě stojí i sdělení, že začátkem března byly dokončeny kompletní pozemkové
úpravy, trvající tři roky. Díky tomu lze opětovně otevřít jednání se sousedním Mratínem a
dalšími zúčastněnými osobami a dokončit realizací myšlenku zřízení vycházkové aleje z
Nové Vsi právě do Mratína.
Nadále pokračuje obec také ve výrazné podpoře spolkového života v obci nasměrované k
nadějnému fotbalovému oddílu Tělocvičné Jednoty Sokol Nová Ves, který hraje velmi dobře
okresní soutěž, stejně tak k úspěšnému oddílu nohejbalu a spolku Tělocvičné jednoty Sokol
Nová Ves z.s. vůbec. Spolupráce je nutná a velice užitečná pro organizování sportovních a
společenských akcí v obci, kterými jsou zejména již tradičně velikonoční řehtání,
spolupořádání dětského dne, či akce s názvem Strašidelná ves, a svátečních setkání o pouti
s hrou kuželek a setkání o adventu. Bez členů tohoto spolku a jeho oddílů a jejich nadšení
by nebyla žádná příležitost přátelských a sousedských setkávání v obci a samo
zastupitelstvo by tuto činnost prostě nezvládlo.
Jsem velice rád, že při rekapitulaci shora napsaného je toho lepšího daleko více, než toho
horšího a za to patří Vám všem velký dík a budiž toto pro Vás i pro zastupitelstvo obce
výzvou a reálně splnitelnou nadějí.
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