Novoveský
zpravodaj

Hon mysliveckého sdružení Nová Ves

ZIMA 2021

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
nastal nám opět konec roku. Vždy něco začíná a vždy něco končí, a tak skončilo i mé
působení jako starostky obce.
Záměry, jako částečná rekonstrukce školy a statické zabezpečení Hasičárny, se podařilo
dokončit. Další záměry, které má obec rozpracovány, budou řádně předány tak, jako vše,
co je potřebné k zabezpečení bezproblémového chodu obce.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří mně vždy byli připraveni pomoct, byli
mně velkou oporou v dobrém, i v těžkých chvilkách. A vždy mně dávali sílu jít dál. Těchto
lidí si nesmírně vážím a děkuji tak paní Vondrové, panu Uzlovi, paní Zimové, panu Čandovi
a panu Maťátkovi za jejich obětavost, pracovitost a lidskost.
Dále děkuji všem zastupitelům, kteří za mého působení získali mandát a vykonávali
funkci zastupitele pro blaho obce.
Velké poděkování patří také všem složkám, sdružením, jednotlivcům, ZŠ a MŠ Nová Ves
za pořádání kulturních akcí pro obec.
Děkuji SDH Nová Ves za příkladnou práci při řešení krizových situací a za jejich nasazení
vždy obci pomoci.
Děkuji všem firmám, které spolupracovaly a spolupracují s naší obcí za jejich odvedenou
práci ku prospěchu obce.
Věřím, že bude naše obec vzkvétat a rozvíjet se po všech stránkách, které jsou pro blaho
občanů a důležité pro další rozvoj obce.
Bylo mně velkou ctí, vážení občané, pro Vás a naší obec pracovat. Přeji Vám z celého srdce
mnoho pohody o vánočních svátcích, mnoho pracovních i životních úspěchů, mnoho sil
při zvládání všech nařízení, které panují v době coronaviru.
Nejvíce ze všeho Vám a Vašim rodinám přeji zdraví.
S úctou Renata Hajnová
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MIMOŘÁDNÉ VOLBY
Mimořádné volby 11. 12. 2021
S ohledem, že není jisté, kdy tento zpravodaj vyjde bychom Vás všechny rádi pozvali k
volbám nebo i všem zároveň poděkovali za projevenou přízeň našich kandidátů pod ANO
2011.
Skupina 7 statečných děkuje.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané,
jistě jste zaznamenali odchod dlouholeté zaměstnankyně a opory obecního úřadu paní
Vondrové. Rozhodla jsem se ji následovat, na obecním úřadu končím k 31. 12. 2021.
Nevěřte všemu, co slyšíte kolem sebe, změna je život a každý z nás, který si může vybrat,
s jakými lidmi a na jakém místě bude pracovat, má na toto rozhodnutí právo. A v neposlední řadě také velké štěstí.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se snažili v rámci svých možností
podílet na rozvoji obce, konkrétně: Renatě Hajnové, starostce obce, hodnému a nekonfliktnímu člověku za dosavadní spolupráci, Liboru Uzlovi (dnes už bývalému místostarostovi) za jeho věcný přístup, životní nadhled a také za to, jak se mě veřejně zastal při
napadání ze strany některých (nejen) občanů obce, Luboši Čandovi, za jeho pomoc a
rozhled v mnoha oblastech, Lence Zimové a Martinu Maťátkovi za jejich velkou podporu. V neposlední řadě také děkuji neuvěřitelně obětavé Vlaďce Vondrové za její vlídný
a aktivní přístup ke všemu a ke všem, děkuji i za velký smysl pro zodpovědnost. Vás
všechny jsem velmi ráda poznala, a ještě radši na vás všechny budu vzpomínat.
Závěrem bych chtěla všem slušným, nezávistivým a hodným lidem popřát krásné a pohodové Vánoce v kruhu rodiny a nejbližších přátel, protože právě to, kým jsme obklopováni, má vliv na to, jak dobře nám je. Do dalšího roku pak přeji pevné zdraví a samé
dobré zprávy.
Alexandra Olaszová – brzy již bývalá účetní obce
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PF 2022 - NADĚJE PRO NOVOU VES
PF 2022
Občanské sdružení Naděje pro Novou Ves přeje všem
spoluobčanům, chatařům a chalupářům příjemné prožití
vánočních svátků, a hlavně to nejdůležitější, což je pevné
zdraví do toho roku příštího.
Vážení přátelé, přejme si společně, aby v roce 2022 bylo
méně covidu a o to více dobrých myšlenek a nápadů ve
prospěch naší obce. Věříme, že i s Vaším přispěním se nám
začne dařit vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro
život v naší obci. Těšíme se na spolupráci
s Vámi, na vaše nápady a názory.
Hodně štěstí!

Nová Ves v NADĚJI

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mikuláš ve škole
Ve čtvrtek 2. prosince jsme uvítali vzácnou návštěvu Mikuláše, čerta a anděla. Děti se
velmi těšily a některé se této každoroční návštěvy i trochu obávaly. Čert si letos vzal
posilu a přišel i s kolegou, který zaujal i nejstarší žáky školy. Děti slibovaly, že budou
hodnější, každá třída zazpívala Mikulášovi alespoň jednu písničku. Nakonec se Mikuláš s
andělem přimluvili i za ty největší zlobiče a čert si ani letos nikoho do pekla neodnesl.
Dětičky z mateřské školy se sešly a čekaly na vzácnou návštěvu v jedné třídě. Na
nejmenších dětech bylo vidět veliké překvapení a byly i nějaké slzičky. Paní učitelky ale
všechny, kdo se bály svědomitě utěšovaly. Postupně se děti spřátelily s andělem,
zatímco Mikuláš mluvil s jednotlivými dětmi. Nakonec strach opadl, dětičky zazpívaly dvě
krásné písničky a potěšily nejen Mikuláše s andělem, ale naklonily si na svou stranu i
čerta.
Děti byly obdarovány balíčky s ovocem a sladkostmi, které zakoupila škola s příspěvkem
obce Nová Ves. Tímto chci velmi poděkovat vedení obce, které ani letos nezapomnělo na
naše dětičky a protože se nemohla konat Mikulášská besídka, obdarovalo děti alespoň
prostřednictvím školy.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vánoční koncert v kostele 2021
V letošním roce jsme velmi doufali, že se podaří uskutečnit každoroční Vánoční koncert v
novoveském kostele. Děti pod vedením paní učitelky Evy Brestovanské nacvičovaly již od
října. Školou se ozývaly koledy, písničky se zimní tématikou, hraní a cinkání na různé
hudební nástroje. Děti se učily básničky a velmi se těšily, že vše budou moci svým blízkým
předvést na secvičeném vystoupení.
Nakonec mimořádná opatření na poslední chvíli tuto každoroční tradici ani letos
nedovolila. Je nám opravdu velmi líto, že jsme se s Vámi nemohli vidět v tomto
předvánočním čase naživo.
Protože vše bylo připraveno, secvičeno a děti se opravdu moc těšily, využili jsme nabídky
pana Drozda a koncert pro Vás natočili. Níže přikládám internetový odkaz, kde náš
koncert najdete: https://youtu.be/fUAvqIpO_qU
Věřím, že i když jsme se nemohli sejít, potěší Vás o to více, že se našimi šikovnými dětmi
můžete takto potěšit opakovaně a pochlubit se jimi i svým blízkým.
Velmi chci tímto poděkovat paní učitelce Evě Brestovanské, za přípravu a nacvičení
letošního koncertu. Také chci poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří na přípravě
spolupracovali. Především chci poděkovat panu Drozdovi, který přišel děti ve svém
volném čase natočit a video sestříhal a upravil.
Doufáme, že příští Vánoční koncert bude již s plnými lavicemi diváků a že se budeme
moci, v tomto vánočním čase, setkat osobně.
Šárka Kočí, ředitelka školy
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SDH NOVÁ VES
Dovolte, abych Vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi za rok
2021.
Asi největší letošní událostí u našeho sboru bylo převzetí nového dopravního velitelského a evakuačního vozidla Fiat Ducato s převozní kapacitou pro devět osob a velkým
zavazadlovým prostorem. Automobil, který jsme získali po několikaletém snažení v rámci dotačních titulů a s finančním přispěním obce, jejíž zástupci si zaslouží velké poděkování. V tomto roce jsme se zároveň od obce dočkali opravy budovy hasičárny se
zamezením zatékání vody střechou a v oblasti garáže, kde došlo ke zpevnění nosného
pilíře a částečně i obvodového zdiva v prostorech nad garáží hasičárny. Díky tomu
můžeme zaparkovat pod střechou více vozidel. Rekonstrukci provádějící firma udělala
nad rámec svých závazků i malbu a drobnou opravu hlavního štítu budovy a přípravu pro
nové označení Hasičské zbrojnice. Hasičům zbylo při víkendové brigádě doladit detaily do
stávající podoby.
Výjezdová jednotka zasahovala za tento rok u několika událostí. Většinou se jednalo o
likvidaci vosích hnízd, čištění studní a likvidaci spadlých stromů. V letním období, když
hrozilo povodňové nebezpečí, jsme čistili znečištěná a ucpaná koryta odtokových kanálů
a vodních propustí. Při těchto událostech v druhé polovině roku, už za pomoci nového
vozidla.
Po řádění Břeclavského tornáda v Jihomoravském kraji jsme byli mezi prvními hasičskými sbory, jež dali dohromady tým a vyslali ho i přes nevoli HZSLK na místo události. Od
obce jsme se zastání s vysláním pomocného týmu nedočkali a nebylo nám umožněno
vyrazit s naší hasičskou technikou a proto tým v osazení Petr Zítek, Jindřich Trojan
nejmladší, Víťa Marek a Pavel Číla vyrazil svými vozidly vstříc pomoci, kde, jak si myslím,
se povedlo odvést kus poctivé práce při odklízecích pracích přes celý víkend. Sebou jsme
vezli plný přívěsný vozík pitné vody, nářadí a mycích prostředků pro nejvíce postižené.
Většina těchto darů byla proplacena obcí Nová Ves.
Ze společenského dění v obci v tomto roce se díky koronavirové pandemii podařilo uspořádat pouze venkovní zábavu na konci srpna, určenou pro širokou veřejnost s názvem
„Rozloučení s létem“, kde nám hrála k tanci a poslechu živá hudba. Děti si užily program s
Elzou i Olafem a k dispozici jim byl do ranních hodin i skákací hrad, který nám byl zajištěn
členy Novoveského Sokola a za to jim patří velké poděkování.
V roce 2021 se mnoho soutěžních klání nekonalo, nicméně náš sbor pořádal v tomto roce
tři soutěže. První soutěž „O povodňový kruh“ se konala, jako již tradičně po několik let, v
polovině letních prázdnin v rámci prestižní „Podkozákovské ligy“ na fotbalovém hřišti,
které bylo parádně připraveno a za to si FK Nová Ves zaslouží poděkování. Zároveň
doufám, že i v příštím roce v tomto čase s námi bude FK opět počítat. Bohužel se nám i
přes velkou domácí diváckou podporu moc nedařilo a skončili jsme na spodních příčkách.
Na této soutěži došlo zároveň i k předání nového dopravního automobilu našemu sboru i
s požehnáním od pana faráře. Zato v dalších, námi pořádaných soutěžích „Memoriál Evy
Novotné“ a „Soutěž Chrastavského okrsku“, které se z důvodu pandemie konaly v jeden
den, jsme obsadili pěkné první a druhé místo. Dalších soutěží se naše družstvo neúčastnilo.
Závěrem bych chtěl poděkovat Všem aktivním členům našeho sboru, spřízněným duším
za podporu našeho sboru a sponzorům za věcné i finanční dary k pořádaným soutěžím.
Vám všem čtenářům zpravodaje přeji pevné zdraví v této nelehké době a na brzkou
viděnou na nějaké kulturní akci či soutěži.
Pavel Číla, starosta SDH
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Komu a jak volat v případě mimořádné události
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem
mimořádné události, která ohrožuje náš život, zdraví, majetek nebo bezpečnost. Pro
nahlášení těchto událostí jsou zřízena tísňová čísla složek integrovaného záchranného
systému. Volání na ně je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na tísňová čísla volat,
avšak nezapomeňte, že jejich zneužití je trestné! Zneužíváním tísňové linky mohou být
blokovány hovory dalších občanů, kteří potřebují pomoc. Jak se tedy zachovat, jak a od
koho můžete požadovat pomoc?
Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systému, které se vzniklá
událost nejvíce týká. Urychlíte tím vyřízení dané situace:
·
150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečné látky, technická
havárie, vyproštění osob atd.
·
155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
·
156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – vandalismus, drobná
kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.
·
158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, dopravní nehoda, nález
podezřelého předmětu atd.
·
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – všechny složky integrovaného
záchranného systému. Při závažnějších mimořádných událostech,
potřebujeme-li pomoc více složek, pro cizince možnost hovořit i běžnými
světovými jazyky.
Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a hovořte srozumitelně.
Uveďte:
·
CO se stalo, popis události (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik
nebezpečných látek),
·
KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu,včetně města nebo popisu místa
události,všímejte si orientačních bodů v okolí (např. obchodní dům a okolí
popište),
·
KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslotelefonu, ze kterého voláte).
·
Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátortísňové linky nevyzve
(potřebuje např. upřesnit informace o Vámi nahlášené mimořádné události).
Nazapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

Vánoční koncert
v novoveském kostele

SDH Nová Ves

Likvidace škod po tornádu...
Při akci pomáhali i členové SDH Nová Ves

SDH NOVÁ VES

SDH NOVÁ VES – nový vůz
HISTORIE
Oddíl kopané tělovýchovná jednota Sokol
Oddíl kopané TJ Sokol v Nové Vsi ukončil sezónu 1971-72 velmi úspěšně. Ve své kategorii
se probojoval do Okresního přeboru a postoupil s velkým náskokem před dosti silné
oddíly Bílého Kostela, Krásné Studánky, Žibřidic a Zdislavy. Vedoucí fotbalového oddílu
byl pan Šuhájek, který se vyjádřil do tisku takto: „ Podíl na úspěchu našeho mužstva mají
všichni hráči. To, že jsme zvítězili je odraz našeho úsilí, dobré přípravy, bojovnosti a
obětavosti hráčů. Chtěli bychom ve vyšší soutěži čestně obstát. Uděláme vše, aby se
nám to podařilo.“
V Nové Vsi působila spousta nadějných hráčů. Chybělo však zázemí, hráči se chodili
převlékat do obytného domu manželů Lhotákových ( dům přes silnici, naproti hřišti).
V roce 1974 se začalo v Nové Vsi na fotbalovém hřišti se stavbou kabin. Občané zde
odpracovali 6 188 brigádnických hodin, místní závody vypomohly dopravou a materiální
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HISTORIE
pomocí. Celkové náklady na stavbu činily 152 000,- Kč, hodnota stavby po dokončení
byla 246 000,- Kč.
(Čerpáno ze zápisků pana Vladimíra Hermana.)

Český svaz žen v Nové Vsi
Z výpovědi pamětníků jsem se dozvěděla, že svaz fungoval již v roce 1968. Písemné
doklady však evidovala paní hospodářka Marta Halířová od roku 1972. V této době byla
předsedkyní paní Božena Vurmová, svaz evidoval 14 členek.
Od roku 1978 byla předsedkyní paní Marie Jahelková. V sedmdesátých letech chodily
členky svazu na brigády do zemědělství , vybíraly kameny z polí, dále chodily vybírat
brambory a také pomáhaly se slámou. Toto byl jejich zdroj příjmů. Již v této době začaly
navštěvovat občany, kteří se dožili významného životního jubilea. Pravidelně pořádaly
plesy, zabývaly se činností pro děti, jezdily s dětmi na výlety po České republice, navštěvovaly plavecký bazén či koupaliště. Tradici měly i jejich Mikulášské nadílky a Dětské dny.
Významně se podílely na údržbě místního hřbitova a údržbě pomníku věnovaného
obětem 1. světové války.
Členky svazu chodily pravidelně cvičit, jezdily na kolech a pořádaly celodenní výlety pro
dospělé. Své nejstarší členky zvaly na
pravidelné Výroční schůze konané
každoročně v měsíci květnu. Český
svaz žen ukončil svou činnost 30.
června 2018, v této době měl třicet
členek.
Yvona Koblihová
-----------------------------------FOTO: Členky Českého svazu žen při
údržbě pomníku...
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POMOC STÁTU - ENERGIE
Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v
režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv.
mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
·
žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z
dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
·
stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se
příjmy a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
·
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního
minima a dvojnásobku nákladů na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení
žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí
v zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné
realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými
jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v
závislosti na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem
obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva
2. 30% příjmů (v Praze 35%) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30% příjmů (v Praze 35%) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení
Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů,
které stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné
celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnostihttps://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území
hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbudeosobě/rodině
málo peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z
nestandardních smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce
ČR požádat o doplatek na bydleníhttps://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-nabydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy
především lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
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POMOC STÁTU - ENERGIE
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace
sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle
místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále
Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
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MYSLIVOST
Dny myslivost a poslední leč.Není jednoduché něco udělat a zorganizovat pro děti a
dospělé tak, aby vše proběhlo v dnešní době v pohodě a plné spokojenosti všech co se
těchto akcí zúčastnili. Náš Myslivecký spolek „Nová Ves Mlýnice“ připravil a zrealizoval
„Dny myslivosti“ ve dnech 17-19.9.2021 na naší myslivecké chalupě. Hlavním důvodem
bylo seznámit a předvést našim dětem a dospělým co všechno je spojeno s výkonem
práva myslivosti. Podařilo se nám vystavit spoustu krásných trofejí včetně téměř veškeré
fauny naší zvěře v téměř živé podobě. Celá akce byla připravena tak, že celý pátek byl jen
pro naší školku a školu. Od rána se střídali jednotlivé třídy od těch nejmenších až po pátý
ročník. Každá skupina si vyzkoušela nástup před honem s troubení na lesní roh, následně
jim byla provedena přednáška o naší zvěři včetně vyzkoušení jejich znalostí s
obeznámením jednotlivých druhů zvěře. Po malém občerstvení byl proveden opět nástup
s troubením po ukončení honu.Následná sobota a neděle byla určená pro děti s rodiči. Děti
si mohly nechat pomalovat obličej a zastřílet ze vzduchovky a rodiče si zatím pochutnávali
na našich zvěřinových specialitách. V sobotu večer došlo i na hudbu a tanec. Všem co se
akce účastnili a všem co ji připravovali, bych chtěl poděkovat. Dne 20.11.2021 jsme, jako
každý rok, měli plánovaný hon na drobnou zvěř. Ráno nás čekalo velké překvapení v
podobě kontroly zbraní a dokladů policií České republiky včetně kontroly na přítomnost
alkoholu v krvi všech lovců. Vše dopadlo v pořádku což bylo i deklarováno tím, že přijeli i
dva televizní štáby, aby vše natočili. Nejenom to, ale byl natáčen i průběh našeho honu a
ještě ten den šlo vše v televizních zprávách po celý den.Večer po honu bylo pravidlem
uspořádání společenské akce v hospodě, která již bohužel není v provozu. Proto jsme v
omezených prostorech naší myslivny uspořádali takovou malou „Poslední leč“ s hudbou a
tancem. Byla i bohatá tombola a občerstvení. Pro nás myslivce bylo velkým překvapením
většinová účast mladých lidí a perfektní zábava.
Tímto se omlouvám Všem, na které se nedostalo, jak se vstupenkou, tak i tombolou.
Za MS Mlýnice – Viktor Portele
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