Výroční zpráva 2009
Z výroční zprávy MS Opočno-Přepychy za rok 2009

Dne 27. března 2010 se sešla výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Opočno – Přepychy.

Bilanční schůze byla spíše reprezentační a slavnostní událostí.
Byli pozváni, jako každý rok, hosté zejména z okolních MS, honebního společenstva, starostové obcí
a představitelé ostatních spolků t.j.hlavně rybářů a hasičů. Od nich se vždy očekává nejvíce příspěvků do
diskuze.
Samozřejmě byly přítomny i manželky členů.
Předkládala se večeře z dobře připravené zvěřiny. Organizovala se i hudba k poslechu i tanci.
Tradičně byla předsedou přednesena pouze jedna zpráva, která informuje o činnosti a hopodaření ve svém
souhrnu. Většina dokumentů, jako například schválení finančních rozpočtů, plánů hospodaření a podobně byla
projednána a schválena na tzv. předvýroční schůzi již v únoru.
Ku dni 27.03.2010 mělo myslivecké sdružení 27 členů a dva mladé adepty myslivosti. Ze členů jsou čtyři ve věku
nad 65 let. Průměrný věk členů prozatím stále narůstá.
Honitba má přes 1500 ha, víc než ze tří čtvrtin jde o pole.
V roce 2009 bylo šest členských schůzí, výbor se sešel sedmkrát. V mezidobí pak potřebné záležitosti
zajištovali členové výboru samostatně.
Plán činnosti stanovený na rok 2009 byl až na některé drobné práce splněn.
Nejvíce času bylo věnováno chovu bažanta.
MS má vlastní odchovnu vybavenou na chov jednodenních kuřat .
V budově odchovny jsou čtyři boksy vybavené bioskami a místnostmi na krmiva a jejich přípravu.
Kapacita volier v areálu je pak jen na 400 ks dospělých bažantů.

Myslivecké sdružení nakupuje 2000 ks jednodenních kuřat. Je to optimální počet pro efektivní využití vlastního
zařízení . Při tomto počtu jednodenních kuřat se dosahuje nejnižší režie.
Z hlediska financí je chov podmíněn prodejem cca 1100 ks kuřat ve věku 6 až 8 týdnů.
Pokud není předem zabezpečen odbyt, jde se do rizika.
To je v čase nákupu jednodenních kuřat vlastně každý rok. Zájem o 6 – 8 týdenní kuřata klesá. Stoupá naopak
poptávka po dospělých bažantech, které lze prodat těsně před lovy zejména do okolních bažantnic. Z toho
vyplývá potřeba zvýšit naší kapacitu ve volierách a potřeba mít možnost odchovat více bažantů do dospělosti ve
vlastním zařízení. MS v tomto směru již přijalo a uskutečňuje plán na zvýšení kapacity zařízení.
Současně byly provedeny potřebné běžné opravy a údržby mysliveckých zařízení v honitbě ostatně tak
jako každý rok. Celkově bylo na veškeré splněné úkoly v roce 2009 zapotřebí 1446 hodin práce a to mimo zimní
krmení zvěře . Těchto prací se účastní všichni členové bez výjimky. Někdo dle možností více, jiní méně.
Podle vložené práce je stanovena i účast na výhodách daných „Domácím řádem MS“. Současně jsou stanoveny
nejnižší limity pro splnění základních povinností.
Nelze zapomenout, že MS pořádá i akce pro veřejnost a to každým rokem nejméně tři:
V květnu jsme v naší honitbě na základě požadavku OMS Rychnov nad Kněžnou organizovali zkoušky vloh
ohařů a malých plemen. Tato akce je u nás tradiční. Od roku 1983 to bylo v roce 2009 již po dvacátéšesté.
V tomtéž měsíci jsme pořádali, zejména pro rybáře, soutěž v lovu ryb „ Zlatý karas“ v Přepychách a to na
rybníčku „Nepomuk“. Šlo o zdařilou akci, která se již stává tradicí.
Ve dnech 7. až 10. 10. 2009 jsme propůjčili honitbu sokolníkům v rámci „Sokolnických lovů v Opočně“. Je
to již také tradice - od roku 1970 již po třicátédeváté. Zabezpečovali jsme potřebné doprovody. Sokolníci byli
u nás každý z těchto dnů a to včetně veřejných ukázek na Vodětíně a nácviku „balonového létání“ dne 9.10.
Dravci bylo u nás uloveno celkem 7 zajíců a 22 bažantů.

V roce 2009 bylo prodáno 1020 bažantích kuřat ve stáří 7-8 týdnů, dále pak 151 dospělých slepic a 41 kohoutů.
To je celkem 1212 bažantů. ( Ztráty při chovu kuřat byly 22,9 % ks).
Uloveno pak bylo 285 bažantů a 67 zajíců. Obojí včetně sokolnických lovů.
Ze zvěře spárkaté bylo uloveno 54 ks zvěře srnčí. Průměrná váha srnců činila 13,3 kg/ks, srn 11,7 kg/ks a srnčat
6,5 kg/ks. Dále bylo uloveno 6 ks zvěře černé (celkem 320 kg),1 daněk ( 45 kg) a jedno muflonče ( 10 kg).

Prostředky získané z prodeje zvěře a zvěřiny byly použity zejména na krmiva, pletivo a ostatní materiály na
voliery a myslivecká zařízení. Dále pak na úhradu nájmů, léčiv včetně potřebné veterinární péče, úhrady služeb
( přepravné), příspěvky na psy a režii sdružení včetně poplatků bance.
Bylo docíleno kladného výsledku hospodaření ve výši 9361.- Kč
Závěrem oficielní části schůze bylo provedeno slavnostní pasování u příležitosti ulovení prvního kusu spárkaté
zvěře. V roce 2009 přála Diana dokonce třem členům a to jednomu prvního daňka, jednomu první muflonní kus
na pozvání v sousední honitbě a jednomu první kus zvěře černé a muflona.
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