Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jako starosta obce opět informoval o některých záležitostech
týkajících se života v obci a bohužel se opět musím zamýšlet nad některými otázkami soužití
v obci.
Již jsem se několikrát o tomto tématu zmiňoval a vysvětloval, z jakého důvodu se
zastupitelstvo stále brání zřízení obecní policie, či zavedení kamerového snímání
prostranství v obci. Zatím je názor zastupitelů stále stejný, ale bohužel z popudu některých
druhově se opakujících zážitků z veřejného života se úvahy o těchto v zásadě restrikcích
stále vrací.
Vždy jsem od malička žil v naší obci s tím pocitem, že se veškeré různice mezi spoluobčany
řešily a snad ještě dají řešit “po sousedsku“ a promiňte mi, po vychladnutí emocí přiťuknutím
a podáním ruky, s jediným dobrým výsledkem, tedy upevněním dobrých a přátelských
vztahů mezi lidmi. Nejsem kvalifikací a ani stylem života duchovním a nemám tedy právo
kázat. Mám ale již něco odžité a mé zkušenosti poukazují na jisté změny, které mne nejen
jako starostu obce, ale i jako řadového občana obce znepokojují.
Snad se již stává bohužel obecným fenoménem a nikoliv ojedinělým excesem, prosazování
výlučně vlastních egoistických představ jedinců, bez jakéhokoliv zamyšlení se nad vlastním
počínáním a faktickým dopadem vlastního chování na osudy ostatních lidí a kvalitu soužití v
obci do budoucna. Tento fenomén se bohužel projevuje v mnoha oblastech společného
života čím dál, tím více. Je typické, že takový jedinec perfektně zná (nebo se jen tváří že
zná) a také hlasitě vykřikuje svoje práva, ale svoji povinnost ať již pramenící z pouhé
slušnosti, znalosti poměrů, nebo i z právního předpisu nezná ani jednu. Pokud ovšem
protějšku, který byl dlouhodobě vstřícný a fakticky na vlastní úkor stále zohledňoval ostatní a
je naznačovaným způsobem napadán pro to, či ono, dojde trpělivost, je založeno na
problém. Tím problémem mohou být nepříjemnosti, nesoulad, spory, nenávist a budování
plotů. Vím zcela jistě, že většina spoluobčanů takových není. Nejsou ale bohužel slyšet a to
se právě jim může vymstít.
Posledním vjemem, který mne vyprovokoval k sepsání tohoto dopisu je činnost kontrolních
orgánů státu založená cíleným oznámením (jedno jestli podepsaným, či anonymním) na
poměry v areálu u rybníka. Jistě, kontrolní orgány musí konat a oznámení vyřídit. To je v
naprostém pořádku. Zarážející je ovšem ze souvislostí zřejmá motivace oznamovatele, která
se jeví být přesně v duchu popsaného v předcházejícím odstavci.
Vlastníci pozemků tvořících uvedený areál, kterými jsou obec Nová Ves, Tělocvičná jednota
Sokol Nová Ves z.s. a rodina Veselých, vždy ve shodě respektovali životem přirozeně
nastolené poměry v tomto areálu a vždy tomuto vývoji šli, jak se říká “ naproti “, bez ohledu
na to zda ten, či onen je usedlým občanem Nové Vsi, nebo právě přistěhovalým, nebo
hostem. To vše ve víře, že tento postup bude jen k dobru a po seznámení se s poměry v
obci se lidé tím lépe sžijí. Rodině Veselých tedy “ nevadí “, že pobíhající psi plaší, či ohrožují
jejich chov, že do jejich rybníku, který nemalým nákladem čistila jsou vhazovány odpadky,
Tělocvičné jednotě Sokol Nová Ves z.s. “ nevadí “, že na sportoviště chodí sportovat
neregistrovaní sportovci a ostatní, kteří ničí jejich vybavení (trhají sítě fotbalových branek,
znehodnocují a znečišťují trávník fotbalového hřiště, poškozují zařízení a fasádu stánku s
občerstvením atd.). Obci Nová Ves“ nevadí”, že jsou mnohdy ničeny herní prvky, které tam
opět nemalým nákladem byly osazeny pro lepší zázemí dětí sportujících rodičů, či

návštěvníků stánku s občerstvením a ani to, že obec je nucena pravidelně vysílat své
technické pracovníky k odklízení odpadků denně se tam povalujících.
Začalo již ovšem intenzivně vadit, že uvedení vlastníci pozemků areálu musí čelit obzvláště
za této situace nesmyslným oznámením jedinců, která sledují jen jediný cíl, kterým je
pohlazení vlastního ega.
Vážení spoluobčané,
zamysleme se nad tím, kdo z nás by měl takovou trpělivost a dále mohl čelit naprosto
legálnímu pokušení : pozemky oplotit, stanovit přesný návštěvní řád, uzamknout jedinou
přístupovou cestu od lokality Nad Hřištěm k lokalitě Nad Potokem a vyhnout se tak
zbytečným nepříjemnostem a finančním rizikům. Vy ano? Trpělivost opravdu dochází !!! A
nebylo by nikoho, kdy by mohl takovéto zcela legální rozhodnutí zrušit. Ovšem trpěli by opět
ti slušní a nakonec všichni. Byl by to onen legální plot, chvályhodně sterilní legální stav,
třeba sledovaný kamerovými systémy, který by ovšem ku potlesku nebyl. Jak chceme. Buď
budeme žít vespolek, nebo za ploty.
Trpělivost opravdu dochází. Za dané situace rozhodli se vlastníci pozemků v areálu vyvěsit
informační tabule tohoto znění:

Informace pro hosty areálu : Areál, do kterého hodláte vstoupit je tvořen souborem
pozemků, který vlastnicky náleží soukromým fyzickým a právnickým osobám s
vlastním právem rozhodování o způsobu a rozsahu využití těchto pozemků. Tito
vlastníci s ohledem na tradici soužití v obci a historii využívání ploch zatím nikdy
nepřistoupili k rozhodnutí o oplocení těchto pozemků a věří, že ti, kteří vezmou tuto
vážnou informaci na vědomí budou její obsah svým chováním a vlastním
rozhodováním respektovat a při návštěvě se chovat slušně. Takoví návštěvníci jsou
váženými a vítanými hosty.
Vlastníci souboru pozemků žádají hosty, aby přijali daný stav areálu, který je určen
především k provozování sportovní činnosti, pohybu dětí pod dozorem rodičů
včetně užívání umístěných herních prvků opatřených certifikáty, občerstvení hostů
a částečně v okolí rybníka k provozování zemědělské činnosti.
Vstupem do areálu host projevuje mlčky svůj souhlas se stavem a popsaným
způsobem využití areálu a dává tak najevo, že souhlasí s tím, že jeho pohyb a pobyt
v areálu a využití všech herních prvků je na jeho vlastní nebezpečí .
Hledáte-li výlučně samostatné dětské hřiště, využijte zásadně dětské hřiště, které je
oplocené a nachází se v ulici Nad Obcí a zaručuje veškeré podmínky, které jsou pro
dětská hřiště předepsána obecně závaznými předpisy !!!
Vlastníci souboru pozemků vyzývají hosty, aby do areálu nevodili psy, či jiná
domácí zvířata, ani s nimi neprocházeli a rovněž respektovali pokyny vlastníků
pozemků, nebo jimi pověřené osoby. V opačném případě budou jako nežádoucí
osoby z areálu vykázány.
Důvody a podrobnosti ohledně tohoto sdělení naleznete na webových stránkách
obce Nová Ves.

Dovoluji si ještě naposledy vyjádřit ryzí přání, aby stav byl pochopen aby tak nemuselo být
přikročeno k žádné restrikci. Tón a kvalitu skladby určují všichni hráči orchestru. Hraje-li
např. smyčcová sekce falešně, je eliminována.
Budu rád, když nebudu muset již opravdu psát ohledně tohoto tématu a vše bude jako dříve.
V opačném případě nemohu zaručit, že příštím nebude oznámení o uzavření areálu
výstavbou vlastního oplocení pozemků.

Děkuji za pochopení
Jiří Melichar
starosta obce

