Vážení spoluobčané,
snažím se co nejčastěji, i když ne pravidelně, informovat Vás touto cestou o dění v naší obci.
Tyto informace jsou několikerého druhu. O tom, co se chystá, tedy co se má v obci budovat,
jaké se budou konat společenské akce, a nakonec i jakési zhodnocení uplynulého,
třeba i s náznaky komentářů ke vzájemným vztahům mezi námi, jako sousedy a občany obce
Nová Ves.
Již počátkem tohoto roku 2022 jsem se začal zamýšlet nad tím, zda budu kandidovat do nově
voleného zastupitelstva obce, zda je naděje na mé znovuzvolení a pokud ano, co dál.
Podobné otázky si přirozeně pokládá každý z nás, pokud se dostane do nějakého zlomového
bodu a má volit svoji vlastní, budoucí cestu. Přiznám se, že na jedné straně jsem s děním v
obci i díky mé povaze zcela srostl a pokud bych nekandidoval, nebo nebyl zvolen do
zastupitelstva s možností opět se ucházet o funkci starosty obce, asi bych nějakou dobu
sledoval vše s jakýmsi smutkem a asi i trpkostí. To nikoliv proto, že bych si myslel, že jsem
jediným, kdo může starostenskou funkci vykonávat, ale spíše proto, že to, co se v obci daří,
ale i nedaří, prožívám dosti intenzivně. Stále mám pocit, že je co vylepšovat a nikdo není
prostě rád, když musí odejít od započatého díla. Na druhou stranu si uvědomuji, že přirozený
běh času každému z nás, mne nevyjímaje, omílá hroty asertivity a poskytuje spíše hodnocení
věcí s jistým nadhledem. Tyto úvahy se mi honily hlavou, když jsem se snažil nějak objektivně
hodnotit svoji vlastní situaci, aby mne dovedla k dalšímu rozhodnutí.
Zároveň si uvědomuji, že příští doba může být ještě turbulentnější, než doba předchozí, ale i
to je pro mne výzva, a nakonec jsem se rozhodl pro opětovnou kandidaturu se zastupiteli bez
významných změn v jejich obsazení.
K dnešnímu dni je již jasné, že k letošním komunálním volbám existuje v naší obci kandidátní
listina jediná, a proto si dovoluji Vás oslovit, a tak nějak bez reálné možnosti zaznívajícího
úmyslu ovlivnit Vaše rozhodování, Vás vtáhnout do krátké rekapitulace uplynulého volebního
období. Každý z nás bude hodnotit uplynulé období z vlastního úhlu pohledu, nicméně
nemyslím si, že by vývoj v naší obci stagnoval.
Obec koupila do svého vlastnictví pozemek u příjezdu od Měšic, aby zde mohla vybudovat
buď školu, či multifunkční sportovní halu. Na tuto halu již existuje vizualizace, jako podklad
pro reálné zpracování projektové dokumentace. Otázka škol s ohledem na neustále
narůstající finanční náročnost musela být řešena vstupem do Svazku obcí Pod Beckovem,
aby obce v rámci svazku mohly v budoucnu sdružit své prostředky na výstavbu těchto škol,
samozřejmě i pro novoveské děti.
Průběh přípravných prací na výstavbu oněch škol se komplikuje s narůstajícími cenami
stavebních materiálů. Z tohoto pohledu se obec zatím “ nežene “ do výstavby multifunkční
haly, aby v případě nějakého selhání, byl prostor na případné nouzové řešení zajištění školní
docházky stále rostoucího počtu našich dětí ve školním věku.
V říjnu 2019 byla zkolaudována (v pořadí již třetí) stavba nové mateřské školy v obci. Myslím,
že na tomto úseku školství bylo učiněno ze strany obce vše, co se učinit dalo a dokonce je
vyřešena otázka umisťování předškolních dětí.
Pokud jde o sportovní vyžití v obci, bylo z revitalizováno multifunkční hřiště u rybníka, bylo
osazeno nové oplocení, a především umělý povrch. Na fotbalovém hřišti v sousedství byla
instalována umělá závlaha. Dětské hřiště u rybníka bylo osazeno novými obrubníky a jeho
povrch byl zpevněn. Koncem roku 2021 byla dokončena stavba cyklostezky Nová Ves - Mratín

a společně s Vámi byla osázena stromořadím. V jarních měsících roku 2021 byla vysazena
lipová alej směrem od komunikace z Měšic k tzv. “ Řepkově skále “.
V oblasti bezpečnosti a dopravy byly vybudovány nové chodníky, především u obchodu
Hruška a byly zabudovány bezbariérové obrubníky. K regulaci rychlosti projíždějících vozidel
byly osazeny měřící a varovné radary na několika místech v obci.
Nevyjmenovávám vše, jen si při psaní vzpomínám, co bylo a nebylo uděláno, spíše pro vlastní
sebereflexi, při mých vlastních úvahách, o něž se takto s Vámi dělím.
No, nakonec poslední volební období snad nebylo pro obec, tedy pro Vás tak špatné. To
ostatně posoudíte Vy sami, Vaším vyjádřením prostřednictvím voleb do obecního
zastupitelstva.
Nemohu s každým z Vás o tom, o čem píšu hovořit osobně. Váš názor mohu zaznamenat
prostřednictvím výsledku Vaší volby. Bude-li kladná, bude pro mne povzbuzující výzvou na
další období a vyjádřením Vaší podpory, že pokud jsem se rozhodl kandidovat i pro příští
volební období, převažuje Vaše spokojenost a Vaše podpora způsobu vedení obecních
záležitostí v tom stylu, který byl prezentován dosud.
Srdečně Vás všechny zdravím a přeji Vám mnoho zdraví a štěstí.
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