
Vážení spoluobčané, 
 
naposledy jsem Vás oslovil tímto informativním dopisem v měsíci srpnu 2019 a v jeho závěru 
jsem Vám přál ve zdraví strávenou dovolenou. Myslím si, že se léto a věřím, že i Vaše 
dovolené vydařily a již jste opět přivykli běžnému běhu života natolik, abych Vám mohl 
poskytnout aktuální informace o dění v naší obci. 
 
V měsíci říjnu 2019 byla dokončena a zkolaudována stavba nové mateřské školy v obci, která 
bude sloužit již stávající příspěvkové organizaci, tedy Mateřské škole Nová Ves, Praha -
východ, jako detašované pracoviště a tedy k rozšíření kapacity pro přijímání nových žáčků. 
Tato nová mateřská škola se nachází v dnes vzniklé stavební proluce naproti kuželníkové 
dráze.  Je zde zbudována rovněž zahrada pro děti a parkoviště. 
 
Dovolte mi, abych Vás tímto co nejsrdečněji pozval na Den otevřených dveří této nové 
budovy mateřské školy, který se bude konat dne 16.11.2019 v době od 10.00 hod do 
14.00 hod. 
 
 

 
 
 
 
Jsem přesvědčen o tom, že přestože dosud čekáme na provedení zápisu do školského 
registru, bude prohlídka nové mateřské školy pro všechny zajímavá, neboť školka byla 
vystavěna ve velmi moderním a účelném stylu, který ovšem v ničem nezkracuje pocit útulnosti, 



zejména pro děti. V nejbližší době totiž proběhne i mimořádný zápis dětí do nové mateřské 
školy tak, aby výuka mohla být podle plánu zahájena v lednu 2020. Dovoluji si v této souvislosti 
paní ředitelce a paním učitelkám popřát mnoho úspěchů při práci s dětmi i v novém prostředí 
a při organizaci zápisu nových žáčků.   
 
Obec momentálně již nedisponuje žádnými nemovitostmi, které by dále mohly být využity k 
dalšímu rozšiřování kapacity mateřské školy, ale já i zastupitelé obce jsme přesvědčení, že v 
popisované podobě, tedy při využití kapacit mateřské školy původní a této nové, by měly být 
požadavky na předškolní vzdělávání dětí v obci uspokojovány zcela.  
 
Navazuji na informaci ze srpna roku 2019 a považuji za důležité Vás dále informovat o vývoji 
záměru vybudování nové základní školy Svazku obcí pod Beckovem, jehož členem je i obec 
Nová Ves. Z nově vypracované demografické studie regionu je již nyní zřejmé, že po roce 
2024 bude akutní absence dvou školských zařízení, nebude-li do té doby realizována jejich 
výstavba. Jak se říká “ ve hře “ jsou dvě varianty:  

a) vybudování základní školy v Bášti pro 540 žáků nákladem 250 mil. Kč a zároveň 
vybudování základní školy v Nové Vsi pro 270 žáků, nákladem 165 mil. Kč, celkem za 
415 milionů Kč; 

b) vybudování základní školy v Bášti pro 540 žáků nákladem 250 mil. Kč a zároveň 
vybudování základní školy v Měšicích pro 270 žáků, nákladem 187 mil. Kč, celkem za 
437 milionů Kč. 

 
V rámci uvedeného svazku obcí obec Nová Ves soutěží o naplnění varianty ad a). Tato 
jednání se ukazují jako velice složitá, nicméně naše obec rozumné argumenty má a uplatňuje 
je. Je evidentní, že informace o tomto tématu bude obsahem i mých příštích dopisů Vám. 
Předpokládám, že se v brzké budoucnosti zjednoduší i Vaše komunikace s obcí a dostupnost 
informací o obci pro Vás i ostatní občany, neboť obec Nová Ves zakoupila mobilní aplikaci 
přístupnou jak z Appstore, tak z Google Play, na které jednoduše každý vyhledá ty informace, 
které právě potřebuje. Na spuštění aplikace se již pracuje a její spuštění je předpokládáno v 
řádu dnů. 
 
Po dokončení prací na nové mateřské škole budou zastupitelé a obecní úřad věnovat svoji 
pozornost již zmiňovaným projektům, které jsou již rozpracovány, tedy především již 
zmiňovaným cyklostezkám (viz. informace ze srpna 2019) a dále úpravě okolí obecního úřadu, 
vybudováním nových chodníků a uspořádáním dopravní situace. 
 
Úlohu Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves z.s. v obci jsem již několikrát zmiňoval a musím 
zopakovat, že společenský a sportovní život v obci tato organizace velice dobrým způsobem 
ovlivňuje nejen vlastní sportovní činností, ale i pořádáním společenských a kulturních akcí, to 
především pro děti. Za toto celému uvedenému spolku, jeho vedení a oddílům náleží velký 
dík. Poděkování za sportovní činnost náleží dobře fungujícímu oddílu volejbalistů, kde se 
vytvořil dobrý sportovní kolektiv. Spolek svými až překvapivými sportovními výkony velmi 
dobře reprezentuje oddíl kopané a tradičně oddíl nohejbalu.  
Všem, kteří se zasloužili o výbornou reprezentaci spolku a naší obce bych chtěl tímto popřát 
hodně sil a sportovní odhodlanosti do dalších utkání, které jsou sportovním zážitkem nejen 
pro ně, ale i pro nás, diváky a sportovní fanoušky. 
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/f5aa6e94-9381-4a74-b340-6957327dbc19 
 

https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/f5aa6e94-9381-4a74-b340-6957327dbc19


 
Vážení spoluobčané, 
 
na závěr bych Vám chtěl popřát hodně zdraví, poklidný život v dnešní uspěchané době, kterou 
nelze jinak, než brát vskutku sportovně, jak to umí členové naší Tělocvičné jednoty Sokol 
Nová Ves z.s., když jsem je již v závěru dopisu zmiňoval. 
 
. 
 
 
                                                                                                    Jiří Melichar 
                                                                                              starosta obce Nová ves 
 
 
 
  


