Výroční zpráva 2013
Z výroční zprávy MS Opočno-Přepychy
Dne 15. února 2014 se sešla výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Opočno – Přepychy
Hodnotila se práce MS v roce 2013 a také se mluvilo o plánech do budoucna. Setkání mělo spíše slavnostní ráz.
Byli pozváni hosté z okolních MS, honebního společenstva, starostové obcí a představitelé ostatních spolků
t.j.hlavně rybářů a hasičů. Samozřejmě i manželky a přítelkyně členů.
K dobré náladě přispěla i večeře z dobře připravené zvěřiny.
Tradičně byla předsedou přednesena 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. Seznam činností pro rok 2014 byl členům i hostům rozdán jako
informace v písemné formě přímo na schůzi.
Byly taktéž vystaveny ke shlédnutí trofeje spárkaté zvěře ulovené v r.2013 a také kroniky mysliveckého sdružení.
Ku dni 15.02.2014 mělo myslivecké sdružení 30 členů a jednoho adepta vykonávajícího v MS praxi. K tomuto
datu má MS již 12 členů starších 65-ti let.
Výbor zvolený v roce 2011 pracoval bez perzonálních změn.
Úkoly stanovené na rok 2013 byly, až na některé drobné práce, splněny.
MS disponuje na základě dohody s majiteli 5-ti psy s podzimními zkouškami, jedním psem s lesními zkouškami
a třemi norníky.
Nejvíce času bylo věnováno chovu bažanta.
Myslivecké sdružení nakupuje 2000 ks jednodenních kuřat. V budově odchovny v Čánce jsou čtyři boksy s „
bioskami“ a místnostmi na krmiva a jejich přípravu.Celkové ztráty při odchovu kuřat byly nízké - cca 18%.
Kapacita volier pro dospělou zvěř byla posílena a blíží se 1000 ks bažantů a to včetně odchovny v Přepychách.
Někteří členové sdružení se zabývají chovem bažanta královského a tmavého a to na odchovně v Přepychách.
Z hlediska financí je chov bažanta zejména podmíněn prodejem části kuřat ve věku 6 až 10 týdnů.
Stoupá poptávka po dospělých bažantech, které lze prodat těsně před lovy a to zejména do okolních bažantnic.
Pro vlastní lov si MS ponechává cca 400 ks.
Bylo také vypuštěno dvacet káčat na rybníček v remízu.

V roce 2013 byly provedeny potřebné opravy a údržby mysliveckých zařízení.
Celkově bylo na splněné úkoly v roce zapotřebí 1521 hodin práce ( to mimo zimního přikrmování zvěře) . Těchto
prací se účastní všichni členové bez výjimky. Jsou stanoveny nejnižší limity aby člen plnil své základní
povinnosti. Podle vložené práce je 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 2013 již po třicáté.
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 9. až 13. 10. 2013 byla honitba propůjčena sokolníkům v rámci „Sokolnických lovů v Opočně“. Je
to již také tradice - od roku 1970 již po čtyřicáté třetí. Lovily u nás tři skupiny sokolů a jedna skupina s orly. K tomu
i veřejné ukázky na Vodětíně a nácvik „balonového létání“. Dravci bylo uloveno celkem 6 zajíců a 14 bažantů.
Prodej živé zvěře: v roce 2013 bylo z volierového chovu prodáno 920 bažantích kuřat ve stáří 7-10 týdnů. Dále
pak 162 ks dospělých bažantů do jiných MS a 55 ks sokolníkům.
Na pěti společných honech bylo uloveno 414 bažantů obecných, 4 bažanti královští a 7 kachen březňaček.
Také 8 zajíců a tři ks zvěře černé. Zající v honitbě nejsou v dostatečných počtech již několik let po sobě.
Na čekané bylo uloveno 36 kachen a dále 10 holubů hřivnáčů.
Dále bylo při individuelním lovu uloveno 30 ks srnčí zvěře. Původní plán byl omezen, protože 26 ks srnčího
bylo v průběhu roku sraženo (znehodnoceno) auty na silnicích. Jistě se nedohledalo vše co bylo auty zasaženo.
Zvěře černé bylo uloveno 13 kusů celkem. Bylo také uloveno 9 lišek, 8 toulavých koček, 4 kuny 2 straky
a 1 vrána.
Finanční prostředky získané z prodeje zvěře a zvěřiny byly použity zejména na nákup jednodenních bažantích
kuřat a krmiv. Dále na stavbu a údržbu volier a ostatních mysliveckých zařízení, 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 téměř vyrovnané.
V diskuzi za pozvání na schůzi poděkovali zástupci MS Č.Meziříčí, MS Heřmanice, starosta obce Přepychy pan
Ing.Petera, předseda honebního společenstva Ing.Pavlík a zástupci sdružení Přepych a místních hasičů.
Plaketu „Liškobijec 2013“ za ulovení 4 kusů lišek obdrželi pánové Křivka a Zelený.
Starostům obcí bylo poděkováno za podporu myslivosti.
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