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Vítejte v obci Nová Ves v Horách
Nová Ves v Horách je pohraniční
obcí, která se nachází v oblasti
středního Krušnohoří na hranici
se SRN (Saskem), a patří
s nadmořskou výškou 765 m,
k jedné z nejvýše položených obcí
bývalého okresu Most, katastrální
část Lesná se nachází dokonce v 911 m.
Vlastní obec se skládá ze čtyř sídelních částí: N. Vsi
v Horách, Mikulovic, Mníšku a Lesné o celkové
výměře 26,28 km2. K 31. 12. 2010 měla obec 452
obyvatel.
Se sousedním Saskem spojují obec dva hraniční
přechody pro osobní automobily, katastrální a zároveň
i statní hranici tvoří potok Svidnice. Obcí s rozšířenou
působností je pro Novou Ves v Horách – město
Litvínov.
V současné době je N. Ves v Horách především
rekreační horskou obcí. Jedinými většími místními
zaměstnavateli jsou firma NBW – výroba dřevěných
hraček, Ústav sociální péče, zřízený Krajským úřadem
a prodejní centrum v Mníšku. Relativně velkou část
zaměstnavatelů tvoří drobní řemeslníci a podnikatelé.
Jsou zde dva penziony – „Danek“ a „Výšina“, hotel „Sebastian“, restaurace s ubytováním a zároveň i Kulturní dům
„U lípy“, restaurace „Sokolovna“ a dva obchody. Obcí prochází několik cyklostezek např. č. 23 – Krušnohorská
magistrála, v zimě je zde udržováno několik lyžařských tras – Krušnohorská lyžařská magistrála. Zajímavou
dominantou obce je šest, 95 m vysokých větrných elektráren.
První, písemně doloženou zmínkou o vsi Rottendorf (původní název N. Vsi v Horách) je „Handfest“ z r. 1564,
který vydaly na žádost svých poddaných majitelky panství Anna a Magdalena z Veitmile. Po třicetileté válce se
stala ves (už pod názvem Gebirgsneudorf) až do roku 1848, majetkem hrabat a později knížat z Lobkowitz na
panství Nové Sedlo – Jezeří.
Mezi největší novoveské kulturní památky patří kostel sv.
Michaela postavený v letech 1780 – 1784. V současné době je
snahou obce tuto památku, kterou převzala od církve, za pomoci
dotací, darů, ale i vlastních prostředků opravit. K dalším
památkám patří také socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1777,
která byla kompletně zrestaurována. Novou památkou se stal
pomník
připomínající
oběti
pruskorakouské bitvy u Hradce Králové
v r.
1866.
Tento pomník je věrnou kopií
původního,
klimatickými podmínkami téměř
zničeného
pomníku. Posledními památkami
v obci je památník padlých v I. světové válce, který byl po
rekonstrukci přeměněn na památník
obětí I. a II. svět. války, a pomník připomínající osvobození
Rudou armádou 8. května 1945.
Místem, které popisuje život místních obyvatel a historický
vývoj obce, a které je svým
způsobem i určitým společenským centrem – výstavy,
přednášky, různé akce a ukázky
starých řemesel, to vše je - Novoveské muzeum.
V roce 2001 získala Nová Ves v Horách na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny právo užívat obecní znak a vlajku.
(jp)

Rozhovor s předsedou komise krajského kola Vesnice roku 2011
O vítězi krajského kola Vesnice roku rozhoduje
komise a jejího předsedu Petra Šmída, starostu obce
Hrušovany jsme pozvali k rozhovoru pro čtenáře
Novoveského zpravodaje. Jak se člověk stane
předsedou hodnotící komise takové soutěže, jakou je
Vesnice roku? Starosta vítězné obce v kraji se dalším
rokem automaticky stává místopředsedou komise a v
následujícím roce je pak předsedou. Toto pravidlo je
nastaveno v podmínkách soutěže. Kdo jsou další
členové? Kolik má komise členů? Tak tato otázka je
trochu složitější – nejsem v současné době v kanceláři,
tak si přesný počet nepamatuji, ale v komisi jsou
zástupci Ministerstva zemědělství, zástupci vítězných
obcí (předseda a místopředseda), zástupci Svazu měst a
obcí, zástupce Spolku pro obnovu venkova, zástupce
Svazu knihovníků, zástupci za Ústecký kraj, zástupce
krajinářů a další. Hodnotí se – a to vyplývá i ze složení
členů komise, jednak
komplexnost
rozvoje
obce, ale i jednotlivé
oblasti, jako je například:
Péče o zeleň, spolupráce
se
zemědělskými
podnikateli,
spolková
činnost, práce s mládeží,
úroveň knihoven, stav a
úroveň zpracování kronik,
soutěží se i v oblasti o
nejhezčí
stavbu
a
podobně – toto jsou
základní
hodnotící
kritéria, ale je spousta
dalších
pomocných
kritérií, které v celkovém komplexu ukáží na nejlepší
obec v kraji. Jako další hodnotící kritéria jsou například
oblasti: Úroveň třídění odpadů, péče o rodinu, péče o
památky, rozvojové dokumenty obce, angažovanost
občanů na dění v obci, podpora tradic na obci, komunitní
plánování, podpora nové výstavby, celkový stav a
upravenost obce, úspory energií a přístup obce k
alternativním zdrojům energie, spolupráce s jinými
obcemi, začlenění v různých mikroregionech a svazcích
obcí, příhraniční spolupráce, péče o bytový fond obce,
aktivita a iniciativa v čerpání dotací a podobně. Těch
kritérií je opravdu veliké množství. Jak probíhá
hodnocení jednotlivých obcí? Co se hodnotí? Obce
nejprve zpracují velmi podrobnou přihlášku a tam popíší
veškeré své aktivity podle předem zpracované osnovy.
Tyto přihlášky si komise prostuduje a pak komise
navštíví každou z přihlášených obcí a zhruba ve dvou
hodinách zástupci obce znova představí celou obec –
nejprve slovně, a pak odpovídají na všetečné dotazy
jednotlivých členů komise a nakonec si celá komise
prohlédne obec, a to vše přirozeně za přítomnosti
starosty a zástupců obce. Hodnotí se velké spektrum
oblastí tak, jak jsem již naznačil ve své předchozí
odpovědi. Co pozitivního vítězné obci soutěž přináší?
Ten přínos je v takových třech základních rovinách: 1.
nemalým přínosem pro obec je získání možnosti požádat
o dotaci a to jednak z Ústeckého kraje a pak i z MMR –
tyto prostředky nejsou malé a pro mnoho obcí se díky

tomu podaří vyřešit některé palčivé oblasti v
nedostatečné vybavenosti obcí a to především v oblasti
infrastruktury. 2. Další rovinou je nepochybně zvýšení
hrdosti občanů na svou obec a na vedení obce. 3. Třetí
rovinou je určitá možnost porovnat stav ve vítězné obci
se stavem ostatních obcí v kraji (starosta totiž v
následujících dvou letech bude v hodnotící komisi).
Jaká byla letošní konkurence? Konkurence je rok od
roku větší a obce jsou vyrovnanější, je potřeba si
uvědomit, že se do této soutěže přihlašují především
obce, které ke svému rozvoji přistupují dlouhodobě
koncepčně, systémově a s rozmyslem. No a většinou po
určité době naplňování takovéto koncepce se pak obec
do soutěže přihlásí a tak nějak se chce pochlubit tím, co
dokázala. Tedy se dá říci, že v soutěži není slabých obcí,
ale v soutěži je většinou to nejlepší, co můžete na
severočeském venkově potkat. Prozradíte čtenářům, co
konkrétního
zaujalo
komisi v naší obci; čím
jsme
zabodovali?
Nemohu
zcela
jednoznačně mluvit za
ostatní členy komise, ale
nepochybně to byla
především komplexnost
rozvoje celé obce. Mne
velice zaujala příhraniční
spolupráce
(mateřská
školka v Německu), dále
angažovanost
občanů
(hasiči), spolupráce s
podnikateli
(rekreační
zázemí Lesná), překrásné
muzeum a v neposlední straně aktivní přístup k
obnovitelným zdrojům (větrné elektrárny), i když vím a
dovedu si představit, že ne vždy se větrné elektrárny
setkávají se stoprocentní podporou obyvatel. Tu odvahu
občanů jít do této spolupráce já osobně velmi oceňuji a
už i z té oblasti, že tyto elektrárny přináší obci
každoroční finanční profit. Domníváte se, že Nová Ves
v Horách má šanci uspět v celostátním kole? Zcela
jistě. I když musíme uznat, že konkurence je obrovská.
Uvědomme si, že do celostátního kola postupují pouze ti
nejlepší z nejlepších. V celostátním kole už se
nepředpokládá, že by nějaká oblast byla v obci
nedořešená, nebo podceněná. Šanci má především ta
obec, která je něčím jedinečná, které se podaří celostátní
komisi něčím nadchnout, zaujmout, kde komise uvidí, že
soutěží nežije jenom vedení obce, ale celá obec a všichni
její občané, že nejsou krásně upraveny jen obecní
pozemky, ale že jsou krásně upraveny i předzahrádky a
vyzdobena i například okna květinami. Dovolte mi na
závěr popřát všem občanům krásné obce Nová Ves v
Horách, ať každý občan přispěje svou troškou do
krásného vzhledu jejich obce. Starostovi a vedení
obce mi dovolte popřát, aby ho spoluobčané
nenechali na holičkách v přípravách na celostátní
soutěž a ať se všem i nadále daří dělat obec ještě
krásnější a život v ní ještě příjemnější. Děkuji za
rozhovor (rama). Na fotografii: starosta J. Bejček představuje
členům

komise

místní

část

Lesná.

O podmínkách soutěže
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a
zapojují se do společenského života v obci.
Hodnocení. Obce, které se přihlásily do soutěže, byly v průběhu měsíce května a června hodnoceny v následujících oblastech:
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a
informační technologie obce.
Ocenění. V rámci hodnocení krajských kol mohly obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství v krajském kole) i další ocenění:
Modrá stuha (za společenský život), Bílá stuha (za činnost mládeže), Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí), Oranžová
stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu).
Dále byly uděleny diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena).
Celostátní kolo. Obce oceněné Zlatou stuhou postupují do celostátního kola, které proběhne od 28. srpna do 3. září 2011. V rámci
hodnocení celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku
2011".
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční dne 10. září 2011 v Luhačovicích, v rámci konání
Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Záštitu nad tímto festivalem převzal ministr pro místní rozvoj Ing.
Kamil Jankovský.
Vyhlášení krajského kola. Slavnostní vyhlášení krajského kola (Ústecký kraj) se bude konat v úterý 16. 8. 2011 v kulturním
domě v Nové Vsi v Horách, kde se sejde na 150 hostů včetně zástupců ministerstev, zúčastní se také hejtmanka.
Ze zdrojů MMR (rama)

Vážení čtenáři – občané, chalupáři a návštěvníci obce,
dostává se vám do ruky mimořádné číslo NOVOVESKÉHO ZPRAVODAJE, který je vydán při příležitosti slavnostního aktu,
kterým je udělení prestižního ocenění v soutěži Vesnice roku. Je to teprve začátek další etap, a proto si dovolím uvést příští směry
a vize vedoucí k dalšímu rozvoji naší obce a představy rozvoje zdejšího regionu. Základem pro rozvoj obce je zastupitelstvem
schválený dokument „PROGRAM ROZVOJE OBCE NOVÁ VES V HORÁCH na období 2011 - 2014“ a PLÁN KULTURNĚSPOLEČENSKÝCH a SPORTOVNÍCH AKCÍ. Tyto dokumenty jsou vodítkem a směřováním naší obce. Jsou opřena o finanční
zajištění a udávají, čím se obec musí zabývat a jaké jsou priority - ovšem nejsou dogma ! V případě možností bude jen dobře,
pokud se podaří udělat něco nad rámec těchto dokumentů. Dovolil bych si nezabývat se v tomto příspěvku podrobnostmi, ale
vypíchnout to nejpodstatnější, i když všechno má svou důležitost. Jako jedno z nejdůležitějších hledisek považuji stálý rozvoj
společenského života v obci a zapojování co nejširšího věkového spektra a počtu občanů obce do dění v obci, a to především
proto, že naše obec a obce v našem
správním území jsou,
tak jak je typické pro Krušnohoří,
roztaženy podél údolní
komunikace a také tím, že dochází
ke generační obměně a
příchodu nových obyvatel. Obec
vytváří
dobré
podmínky a podporuje spolky dětmi
počínaje
a
seniory konče, ale stále existují
rezervy a bylo by
dobré, aby nastavený trend
pokračoval a lidé našli
k sobě cestu a rozvíjeli se zájmové
kroužky a spolky.
Další prioritou je spolupráce
s podnikateli. Dovolil
bych si tvrdit, že obec spolupracuje
se
všemi
podnikatelskými subjekty, které
jsou
v našem
správním
území
a
vzájemnou
spolupráci hodnotím jako velmi
dobrou
a
určitě v ní budeme pokračovat a
rozvíjet ji.
Vzhledem k naší poloze na hranici
spolupracujeme úzce se sousední
obcí v SRN
- DEUTSCHNEUDORFEM, a to v oblasti sportovních a společenských akcí.
Dovolím si
zdůraznit spolupráci v projektu Česko-německé mateřské školky, která již několik let
funguje
k oboustranné spokojenosti. Dokázali jsme 2x využít projekty přeshraniční spolupráce
- tzv. malé
PHARE, ale stále je před námi úkol, který je ve fázi rozpracovanosti, a to je vytvoření
přeshraničního
Mikroregionu a společně tak prohlubovat a rozvíjet mezilidské vztahy bez hranic. Další oblast, kterou je třeba opečovávat a
zdokonalovat, je rozvoj cestovního ruchu a nabídka rekreace a s tím spojené rozšiřování nabídek možností vyžití, což představuje
sportovního vyžití, turistiku - to jest výlety po okolí a poznávání regionu, houbaření, rybaření, nabídku hezkých zákoutí a výhledů
do krajiny a především dobré ubytování a pohostinství. Rozvoj obce, anebo lépe řečeno udržitelný rozvoj obce úzce souvisí se
zachováním dostupnosti lékařské péče, dopravní obslužnosti, zlepšování životního prostředí a podmínek k životu. Vedení obce a
zastupitelstvo obce si je vědomo úkolů vyplývajících z těchto vizí a představ a já jsem přesvědčen, že budou naplněny.
Jan Bejček, starosta
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ážení čtenáři Novoveského zpravodaje, vážení občané, jsme pyšní, že jsme mohli připravit toto
mimořádné vydání, které je věnováno prestižnímu ocenění, které jsme získali nejen díky
předchozímu a současnému vedení obce Nová Ves v Horách, ale i díky Vám všem, kteří se
podílíte na vytváření stále pěknější tváře naší obce. Budeme se těšit na výsledky celostátního kola a do
té doby držte s námi palce. Vaše redakce.
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