Vážení spoluobčané,
jsem přesvědčen, že po určité době opět nastal čas, kdy bych Vás měl stručně informovat
aspoň o nejvýznamnějším dění v obci, či o událostech, které se našeho života v obci nejvíce
dotýkají.
Obdobnou informaci jsem Vám takto v písemné podobě podával naposledy v březnu
letošního roku, pominu-li ovšem vcelku mimořádnou informaci z června 2019, která se však
spíše zabývala neblahým počínáním si několika, na štěstí ne mnoha z nás, v areálu
u rybníka.
V březnu mnou zmiňovaná výstavba nové mateřské školy v centru “ staré zástavby “ obce
se v souladu s plánem dostává do závěrečné fáze. Budova jako taková je prakticky před
dokončením a stavební firma se nyní zaměřuje na výstavbu dětského hřiště v této nové
školce, úpravu jejího okolí a samozřejmě i vybudování nových parkovacích míst před
budovou školky. Dodržení časového harmonogramu výstavby, o němž jsem Vám psal právě
v letošním březnu bude tedy reálně splněno. Myslím si, že toto je dobrá informace nejen pro
obecní úřad, ale především pro Vás, kteří máte starosti s umístěním Vašich nejmenších do
předškolního zařízení.
Rovněž na děti školního věku je pamatováno. Moje informace z března 2019 ohledně volby
umístění stavby další, základní školy, která má být budována a spolufinancována mimo jiné
zakládaným Svazkem obcí “ Pod Beckovem “ je nezměněna. Obec Nová Ves se dále
zasazuje o konečné rozhodnutí zúčastněných obcí v tomto směru tak, aby tato nová škola,
případně jedna z více budoucích základních škol byla budována právě na území obce naší.
Podle ujednání mezi zúčastněnými obcemi by měl výběr lokality, či lokalit proběhnout po
30.9.2019, do kdy jednotlivé obce, které se o umístění školy ucházejí mají předložit vlastní
vizualizaci projektu a základní údaje o nákladovosti realizace tohoto projektu. Obec Nová
Ves tento termín splnila jako první z obcí již v loňském roce.
Zakládaný Svazek obcí “ Pod Beckovem “ vychází z již vypracované demografické studie,
která ukazuje na enormní nárůst počtu školáku v našem regionu. Tato studie bude
aktualizována, aby se tak rozhodování o počtu škol a její, či jejich kapacit, co nejvíce blížilo
očekávané realitě.
Obec Nová Ves se samozřejmě dále finančně podílí na výstavbě již nyní budované základní
školy v Líbeznicích, jejíž kapacita by měla aspoň na přechodnou dobu uspokojit potřebu
umístění a vzdělávání žáků v rámci povinné školní docházky. To do doby, než bude
vystavěna škola (případně školy) další, právě na území jiných svazkových obcí.
Dovolujeme si tedy Vás tímto pozvat na otevření velké společné investice – nového
pavilonu školy Líbeznice. Symbolické odemčení dveří nové školy se uskuteční
v sobotu 31. srpna 2019 od 14 hodin. Až do 18 hodin pak budou dveře školy otevřené
veřejnosti, aby si všichni mohli prohlédnout, jaké prostory budou od září sloužit
dětem z našich obcí.
I když je zajištění míst pro předškolní děti a děti povinné základní školní docházkou ve své
podstatě zákonnou a prioritní starostí obcí, není zapomínáno ani na rozvoj samotné obce
Nová Ves. Je pořizováno stavební povolení na výstavbu chodníku a provedení stavebních
úprav okolí obecního úřadu, stávajícího přechodu a odstavných ploch. K této stavební akci
probíhá výběrové řízení na získání zhotovitele, které je nutno dodržet pro podání žádosti
o financování na Krajský úřad Středočeského kraje.

V uplynulé době se obec Nová Ves snažila prosadit vybudování nových chodníků a
cyklostezek propojujících obce Nová Ves a Měšice a Mratín. Tento projekt ve směru na
Měšice postupně narážel na vcelku neřešitelné problémy majetkoprávního charakteru.
Obec Nová Ves však přesto našla možnost náhradního umístění této cyklostezky, kdy
možnou výměnou částí pozemků s ochotnějšími vlastníky by získala potřebný koridor až k
obci Měšice, sice více vzdálený od současné komunikace, ale na druhou stranu o to
klidnější. Nové, současné zastupitelstvo obce Měšice uvažuje o více možnostech napojení
vlastní části cyklostezky na uvedený koridor. Zatím ovšem nezbývá, než vyčkat, jaké
konečné řešení zastupitelé obce Měšice zvolí. Do této části jednání nemohou zastupitelé
obce Nová Ves vstupovat.
Poněkud jiná je situace ohledně vybudování cyklotrasy směrem na Mratín. Vstřícný postup
obce Nová Ves umožnil Státnímu pozemkovému úřadu dokončit pozemkové úpravy v
lokalitě a obec tak obdržela příslib, že Státní pozemkový úřad bude financovat tento projekt
vybudování cyklotrasy do Mratína. Na této trase je již obec Nová Ves vlastníkem veškerých
potřebných pozemků. Nyní je jednáno o termínu zafinancování stavby s tím, že pokud by
Státní pozemkový úřad oddaloval termín, bude obec Nová Ves žádat o poskytnutí dotace na
tuto stavbu. O postupu Vás budu dál rád informovat.
Vážení spoluobčané,
závěrem mi dovolte, abych Vám popřál v těchto letních měsících dobře a ve zdraví
strávenou dovolenou a návrat do obce, kde naleznete stále lepší podmínky pro každodenní
život i odpočinek. To je také snahou zastupitelstva obce Nová Ves a rovněž snahou mojí,
jako starosty.
Jiří Melichar
starosta obce Nová ves

