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Zpráva o roku 2011

Rok 2011 příroda zahájila zatměním slunce. Dne 4. ledna mezi 8,30 hod. až 10,30 hod. Měsíc překryl až 80%
Sluníčka. K vidění byl jen srpek. Sněhu ten den bylo 8-10cm, počasí polojasno, minus 3 st. C.
Celkově zima 2010/2011 nebyla nijak krutá. Mrazivé dny přišly v několika vlnách a to mezi 28.11.2010 –
03.01.2011 kolem – 10 st. C. Sníh v té době asi 10-15 cm.V lednu bylo až + 8 st.C.. Zima pod minus 5 st.C byla
pak až od 25.1. do 3.2. a potom 25.2 až 3.3. Tento způsob zimy s velkými teplotními výkyvy vyloženě nepřál
vývoji zajíce.
Práce v honitbě:
V roce 2011 jsme dokončili hlavní rekonstrukce volier na odchovně v Čánce ( kompletní výměna dřevěných částí
). Byly provedeny opravy loveckých a krmných zařízení dle stanoveného plánu práce. Zbudováno bylo též
vypouštěcí zařízení v M. Klabaláku. Bohužel jsme museli opravit i následky činnosti vandalů a to rozbití
zásobníku krmiv a poškození krmelců ( zejména v Prkenné bažantnici v k.ú. Opočno).
Provedli jsme úpravy v přepyšském remízu k chovu kachen.
Pro myslivost v honitbě (a to zejména na pracech v souvislosti s chovem bažanta) bylo odpracováno celkem 1713
hodin. Dalších 322 hod. bylo věnováno zimnímu přikrmování zvěře.
V roce 2011 jsme jako v minulých letech nakoupili 2000 ks jednodenních bažantích kuřat.
Chov na odchovně v Čánce. Starší kuřata pak i na odchovně v Přepychách. Ve stáří 7-10 týdnů bylo prodáno
1092 ks kuřat. Dále bylo prodáno již dospělých 8 slepic a 41 kohoutů. Navíc sokolníkům prodáno 40 ks kohoutů
a 30 slepic. 30-40 ks zůstalo zakomorováno. Byly odbytové potíže. Značně stouply ceny krmiv.
K vlastnímu lovu bylo vypuštěno 402 ks bažantů.
Myslivecké a společenské akce:
V květnu jsme organizovali kynologické zkoušky vloh pro ohaře a malá plemena ( od r. 1983 již po 28-mé).
Zúčastnilo se celkem 17 psů celkem a to 8 psů malých plemen ( 6x JDR, 1x JHL, 1x NK) a 9 psů velkých plemen
( 3x VOK, 2x ČF, 3x NKO, 1x MOK).
Vítězové:

NKO – vůdce Ješina Pavel z RK
JDR – vůdce Janeček Karel z Olešnice
Ke konci května byla tradičně pořádána akce pro rybáře a to 5-tý ročník „Zlatého karase“ . Jako tradičně byla
bohatá myslivecká kuchyně a i velká účast startujících.
Ve dnech 5.-8. 10. 2011 jsme opětovně propůjčili honitbu sokolníkům. Dravci celkem u nás ulovili 23. bažantů
a 4 zajíce.
5.10. v rámci treninku sokolů bylo „balonové létání“.
6.10. u nás lovila jedna skupina sokolů a to na biopásu nad Zilvarovou špičkou (kú Přepychy).
7.10.skupina sokolů lovila opět v biopásu a skupina orlů kolem Remízu a Dobříkovce.
8.10.byly pak u nás dvě skupiny sokolů a to první opět na biopásu a druhá na Rybníkách( kú. Opočno).
Sokolnictví nabývá na popularitě. Bylo jako způsob lovu a tradic zapsáno i na seznamy UNESCO – blíže viz
například v časopisu Myslivost.
Nesmí se však zapomínat, že sokolnictví tak úspěšně jako u nás by se provozovat nedalo, kdybychom neuměli
odchovat dostatek zvěře i pro tento účel. V současných podmínkách to není nic jednoduchého. Nebýt řadových
myslivců a jejich práce v jednotlivých honitbách, nebylo by ani kvalitních sokolnických lovů.
Lov zvěře:
V roce 2011 bylo na 5-ti společných lovech ( včetně dohledávky) uloveno 381 bažantů.
Dalších 23 kohoutů bylo uloveno sokolníky .
Dále bylo uloveno 5 ks zajíců a to 4 ks sokolníky a 1 ks na honě. Poté byl lov zajíců pro nedostatek zastaven
a zajíc se tedy nelovil. Z důvodů nedostatku zajíců se v této sezoně nekonal žádný hon v kú. Opočno.
Dále bylo uloveno 22 hřivnáčů, 12 kachen na tahu a 23 kachen na mimořádné povolení rybářství Opočno na
sádkách u Broumaru.
Ze zvěře srnčí uloveno 46 ks ( 16 srnců, 20 srn, 10 srnčat). Průměrná váha ( bez hlavy a části běhů) srnců byla
13,5 kg, srn 12,3 kg, srnčat pak 5,6 kg.
Ze zvěře černé bylo uloveno 13 ks v celkové hmotnosti (vyvrženo a ošetřeno) 355 kg. Šlo o 11 selat a 2 lončáky.
Dále byla ulovena jedna danělka ( 33kg) a jedno muflonče ( 13 kg).

Dle PČR a našich zjištění ( tak jak jsme byli voláni k nehodám) bylo v hospodářském roce 2011 SRAŽENO
a usmrceno AUTY 23 kusů ZVĚŘE SRNČÍ !! To svědčí jednak o bezohlednosti řidičů a také o nedostatku klidu
ve volné přírodě - což nutí zvěř neustále střídat stanoviště a to buhužel i přes frekventované silnice.
Dále bylo uloveno 15 lišek, 5 toulavých koček, 4 kuny, 9 strak a 1 vrána.
Finance:
Plánován byl rozpočet s příjmy 198 tis. KČ a výdaji 223 tis.KČ.
Skutečné náklady v roce 2011 pak činily 210,5 tis. KČ a skutečné příjmy pak 189,7 tis KČ.
Do příjmů jsou započítány i dotace od obce Přepychy ve výši 10 tis. KČ a od města Opočna pak 4,5 tis. KČ.
Hospodaření a činnost MS bylo hodnoceno na výroční schůzi dne 03.03.2012 v pohostinství Katka
v Přepychách.
Mezi jinými na toto shromáždění přijal pozvání i starosta obce Přepychy Ing. Petera Josef , starosta města
Opočna Ing. Jelínek Štěpán, předseda honebního společenstva Ing. Zdeněk Pavlík. Dále pak například zástupci
SDH z Přepych a hosté ze sousedních MS.
K 31.12.2011 má MS 29 členů a jednoho adepta (a to Tomáše Zeleného z Opočna).
V červnu 2011 zemřel dlouholetý člen Jan ZIKA ( 1.5.1928 – 15.6.2011)

Pan Zika vstoupil do Myslivecké společnosti Opočno v r. 1958 . Po sloučení MS Opočno a MS Čánka
v r. 1962 byl předsedou MS (1965-69). V letech 1973-1978 byl jednatelem MS. Po sloučení MS
Opočno a MS Přepychy (12.03.1982) měl na starosti krmení v Kupkově olšině. V letech 1988-1993
a pak 1996-2001 byl členem revizní komise. V posledních letech se spolkového života již neúčastnil.
Po „mozkové příhodě“ zemřel v Kostelci nad Orlicí.
Po roční zkušební době byli za členy MS definitivně přijati dle ustanovení DŘ:
28.04.2011 Aleš Pícha ml. a Tomáš Kňourek. 27.11. 2011 pak Skalický Jan.
Rok 2011 byl rokem volebním
Volby 18.02.2011 – na schůzi 23 členů – volba tajná – nový výbor:
Ing. Matička Jaroslav – předseda
Křivka Radek – myslivecký hospodář
Mgr. Macháček Jan – místopředseda + evidence práce

Ing. Pícha Aleš – jednatel
Brandejs Jaroslav – finanční hospodář
Grulich Josef – správce domku + pověřená osoba(zvěřinář)
Ing. Černý Jan – kynolog a kronikář
Revizní komise:
Pekař Zdeněk – předseda

Kubala Albín a Podzimek Jan - členové
10/2011 byla odsouhlasena změna myslivecké stráže. Za pana Mikulíka odsouhlasen pan Vyskočil Vojtěch. Tím
došlo i ke změně vedoucícho mysliveckého úseku od 1.1.2012.
Po ukončení oficielní části schůze byla podávána večeře. Hudba z úsporných důvodů plánována nebyla.
Rozvinula se odborná a kamarádská diskuze. Zejména o tom co nás tíží a co je zapotřebí realizovat v roce 2012.
Přítomnými starosty obcí byla slíbena podpora myslivecké činnosti.

Myslivosti zdar!

Ing. Černý Jan – kronikář MS

