Výroční zpráva 2012
Z výroční zprávy MS Opočno-Přepychy

Dne 16. března 2013 se sešla výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Opočno – Přepychy

Schůze výroční byla vždy spíše reprezentační a slavnostní událostí.
Na tuto bilanční schůzi byli, jako ostatně každý rok, pozváni hosté z okolních MS, honebního společenstva,
starostové obcí a představitelé ostatních spolků t.j.hlavně rybářů a hasičů. Samozřejmě byly přítomny
i manželky členů.
K dobré náladě přispěla i večeře z dobře připravené zvěřiny. Organizovala se i hudba k poslechu i tanci.
Tradičně byla předsedou přednesena pouze jedna zpráva, která informovala o činnosti a hopodaření ve svém
souhrnu. Většina dokumentů, jako například schválení finančních rozpočtů, plánu hospodaření a podobně byla
projednána a schválena na tzv. předvýroční schůzi již dříve.
Na stolech byly vystaveny ke shlédnutí trofeje spárkaté zvěře ulovené v r.2012 a také kroniky mysliveckého
sdružení.

Ku dni 16.03.2013 mělo myslivecké sdružení 30 členů a jednoho adepta vykonávajícího
v MS předepsanou praxi. Výbor zvolený v roce 2011 pracoval bez perzonálních změn.
V roce 2012 bylo svoláno šest členských schůzí, výbor se sešel devětkrát.V mezidobí pak potřebné záležitosti
zajištovali členové výboru samostatně.
Plán činnosti stanovený na rok 2012 byl až na některé drobné práce splněn.
MS disponuje na základě dohody s majiteli 6-ti psy s podzimními zkouškami, jedním psem s lesními zkouškami
a třemi norníky
Nejvíce času bylo věnováno chovu bažanta.
MS má vlastní zařízení vybavené na chov od jednodenních kuřat. V budově odchovny v Čánce jsou čtyři
boksy s „ bioskami“ a místnostmi na krmiva a jejich přípravu.
Kapacita volier pro dospělou zvěř byla posílena a blíží se 1000 ks. bažantů.

Myslivecké sdružení nakupuje 2000 ks jednodenních kuřat. Je to optimální počet pro efektivní využití zařízení .
Někteří členové sdružení se dobrovolně zabývají polodivokým chovem bažanta na odchovně v Přepychách.
Z hlediska financí je chov podmíněn prodejem části kuřat ve věku 6 až 10 týdnů.
Stoupá poptávka po dospělých bažantech, které lze prodat těsně před lovy zejména do okolních bažantnic. Pro
vlastní lov si MS ponechává cca 400 ks.
Bylo také vypuštěno dvacet káčat na rybníček v remízu.

Současně byly provedeny potřebné běžné opravy a údržby mysliveckých zařízení v honitbě.
Celkově bylo na veškeré splněné úkoly v roce 2012 zapotřebí 1394 hodin práce ( to mimo zimního krmení zvěře)
. Těchto prací se účastní všichni členové bez výjimky. Jsou stanoveny nejnižší limity aby člen plnil své základní
povinnosti. Podle vložené práce je systémem určena i účast na výhodách daných „Domácím řádem MS“.

Nutno připomenout, že MS pořádá i akce pro veřejnost.
V květnu se v honitbě - na základě požadavku OMS Rychnov nad Kněžnou - konaly zkoušky vloh ohařů
a malých plemen. Tato akce je tradiční. Od roku 1983 to bylo v roce 2012 již po dvacátédeváté.V tomtéž
měsíci byla pořádána zejména pro rybáře a veřejnost soutěž v lovu ryb „ Zlatý karas“ v Přepychách a to na
rybníčku „Nepomuk“. Ve dnech 10 až 13. 10. 2012 byla honitba propůjčena sokolníkům v rámci
„Sokolnických lovů v Opočně“. Je to již také tradice - od roku 1970 již po čtyřicáté druhé.Sokolníci v honitbě
byli každý z výše uvedených dnů a to včetně veřejných ukázek na Vodětíně a nácviku „balonového létání“. Dravci
bylo uloveno celkem 8 zajíců a 20 bažantů.

Prodej živé zvěře: v roce 2012 bylo z volierového chovu prodáno 1000 ks bažantích kuřat ve stáří 7-10 týdnů
dále pak 180 ks dospělých bažantů. Celkové ztráty při odchovu kuřat byly nízké - cca 19%.
Na pěti společných honech bylo uloveno 342 bažantích kohoutů, 42 bažantích slepis a 12 kachen březňaček.
Také 4 zajíci a dvě selata. Zajíc se lovil jen pro potřeby tombol – jinak ne. Zající v honitbě nebyli v dostatečných
počtech již několik let po sobě.
Na tahu bylo uloveno 24 kachen a 12 kachen na rybářských sádkách v Opočně.

Dále bylo při individuelním lovu uloveno 35 ks srnčí zvěře. Původní plán byl omezen, protože 20 ks srnčího
bylo sraženo (znehodnoceno) auty na silnicích. Z tohoto titulu MS také přišlo o 1 ks dančí. Jistě se nedohledalo
vše co bylo sraženo. Zvěře černé bylo uloveno 12 kusů celkem ( 11 selat a 1 lončák). Bylo také uloveno 19 lišek,
7 toulavých koček, 3 kuny a 5 strak.

Finanční prostředky získané z prodeje zvěře a zvěřiny byly použity zejména na nákup krmiv. Také na stavbu
a údržbu volier a ostatních mysliveckých zařízení. Dále pak na úhradu nájmů, léčiv (včetně potřebné veterinární
péče), úhrady služeb ( přepravné a poplatky), příspěvky na psy a režii sdružení. Hospodaření bylo co do výnosů
a nákladů vyrovnané.

Závěrem oficielní části schůze bylo provedeno slavnostní pasování u příležitosti ulovení prvního kusu spárkaté
zvěře.
V roce 2012 přála Diana dokonce třem mladým členům a to Ing. Aleši Píchovi ( ulovil na benešovsku prvního
daňka), Aleši Píchovi ml. (ulovil prvního srnce ) a Tomáši Zelenému ( ulovil prvního srnce a prvního divočáka).
Posledně jmenovaný byl také úspěšným lovcem lišek. Obdržel plaketu „Liškobijec 2012“ za ulovení sedmi kusů.
Přítomným starostům obcí bylo poděkováno za podporu myslivosti.
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