Zpráva o činnosti MS Úslava Žákava z.s. za rok 2019
Vážení přátelé, dnes jsme se tu sešli, abychom zhodnotili uplynulý rok 2019 a vytyčili hlavní
úkoly pro rok 2020.
Hlavní úkoly roku 2019 byly:
1) Podle potřeby opravit krmelce a vnadiště MS pro černou zvěř – tento úkol se nám
podařil splnit jen z části – bylo opravené vnadiště na Herdovně – krmelce si každý
z členů opravil sám, některé krmelce jsou ale přesto v horším stavu, např. do nich
zatéká apod. – proto se musíme i letos na opravu krmelců zaměřit.
2) Posedy – stávající opravit, staré rozbité uklidit případně nahradit novými,
převozné posedy převézt a postavit k polím s kukuřicí - i tento úkol se nám
nepodařilo splnit na 100% - posedy byli opraveny jen částečně, některé se nepodařilo
ani obsekat, natož ořezat větve bránící ve výhledu, také se nám nepodařila opravit
kazatelna u Svárče tzv. KOMBAJN – proto se musíme věnovat opravě posedů i
v letošním roce.
3) Poskytnout pomoc formou brigád zemědělským společnostem ALIMEX
Nezvěstice a AG PRODUKT Šťáhlavy a dále obcím Žákava, Nezvěstice, Šťáhlavy
a Milínov v lesním hospodářství apod.
Zde byla organizováno několik brigád a to 6.4.20119 na sběr kamene pro ALIMEX.
17.3., 23.3., 30.3.2019 na bourání oplocenek pro obec Žákava a poslední brigáda byla
pro obec Milínov – tedy spíš pro Plzešký kraj a to s organizací na parkovištích při
Dožínkách Plzeňského kraje v Milínově 7.9.2019.
4) Ve spolupráci se zem. společnostmi ALIMEX Nezvěstice a AG Produkt Šťáhlavy
se pokusit minimalizovat škody způsobené černou zvěří na polích osetých kukuřicí
tzn. Ihned po zasetí ustanovit služby z řad členů MS pro pravidelné noční hlídání
těchto polí – toto se nám povedlo, dá se říci, na 100 % - tady bych chtěl poděkovat
všem členům co se na hlídání podíleli.
5) V měsíci květnu a červnu se spoluprácí se zem. společnostmi ALIMEX Nezvěstice,
AG Produkt Šťáhlavy a farmou Moulisových, pokusit snížit škody na srnčí zvěři
při senosečích – procházením luk a jetelí před sečením – tzn. Plašením a případným
vynesením srnčat do bezpečí, zde jsme využili nově zakoupené plašiče, tady bych chtěl
poděkovat všem členům, kteří se zůčastnili těchto akcí. Tyto plašiče večer při
procházení porostů před sekáním instalovali a ráno před příjezdem techniky uklízeli.
6) Umělé nory – zkontrolovat stav, příp. opravit a upravit okolí – i tento bod bude
znovu zařazen do plánu práce na rok 2020.
7) Sváreč – silnice č.19 z Nezvěstic do Spál. Poříčí – udržovat funkční pach.
Ohradník od křižovatky Apolena po kraj lesa Sváreč, dále po obou stranách
silnice udržovat funkční nainstalovaná modrá reflexní zradidla a tyto zradidla
prodloužit směrem na Vlkov a příp. doplnit pachovým ohradníkem
- Modrá zradidla byla prodloužena až na hranice revíru, též byla doplněná o pachový
ohradník – nástřik pach. ohradníku byl cca po dvou měsících obnovován.
Poslední nástřik byl proveden v úseku od Apoleny po Sváreč v polovině ledna.
8) Očistit – opravit a nabarvit střechu na chtě MS ,,Lesanka´´ v Hoře – to se nám
bohužel nepodařilo

9) Sváreč – Hubertka – očistit střechu, vyčistit okapy od napadaného jehličí a natřít
plechování - tento úkol se nám podařilo splnit.
10) Krmelec pro kachny na řece Úslavě přestěhovat dál od vesnice – to se nám
podařilo.
Nevyužívané krmeliště ze Starého koupaliště jsme ke Šťáhlavicím nepřestěhovali,
ale u Šťáhlavic byl pro kachny postaven nový malý krmelec.

Brigádnická činnost
-

Přehled odpracovaných hodin za brigádnický rok od 2018 – 2019 – tj. od 1. října 2018
do 30. září 2019
V tomto období byla organizována jedna brigáda pro ALIMEX na sběr kamene,
tři brigády pro obec Žákava v lesním hospodářství a jedna brigáda pro Plzeňský kraj
(obec Milínov) – Dožínky.
Termíny
pro ALIMEX
6.4.2019
brigád:
pro obec ŽÁKAVA 17.3.2019
23.3.2019
30.3.2019
pro Plzeňský Kraj
7.9.2019 Dožínky Plz. Kraje (obec Milínov)

Celkem na všech brigádách (jak pro MS, tak pro zem. společnosti a obce) bylo za loňský
myslivecký rok odpracováno 615 hodin: z toho - pro zemědělské společnosti 60 hod.
- pro obce
169 hod.
- pro MS
304 hod.
- členy bylo zaplaceno
82 hod.
Průměr odpracovaných hodin na jednoho člena je 21,32 hod. (tj. o 2,32h více než v min.
roce)
Průměr zaplacených hodin na jednoho člena je 3,28 hod. (tj. o 2,76h méně než v min. roce)
Celkem lze brigádnickou činnost jako celek hodnotit kladně, byl bych rád, kdyby se nám
podařilo udržet, případně navýšit účast nás všech na brigádách jak pro zemědělské
společnosti a obce, tak pro náš myslivecký spolek, jak tomu bylo v brig. roce 2018-19.

V roce 2019 byly naplánovány 4 členské schůze a 13 schůzí výboru, vše bylo plně
realizováno.
Účast členů výboru na jeho schůzích:
Beran Martin 92 %
Beran Karel 76 %
Balvín Václav 92 %
Soukup Luděk 92 %
Soukup Alois ml. 100 %
Na schůze výboru byl pravidelně zván předseda kontrolní komise p. Valenta Tomáš –
zúčastnil se 4 schůzí výboru.
Během roku se výbor na svých schůzích zabýval plněním úkolů vyplývajících z plánu práce a
z připomínek z usnesení členských schůzí.

Členové MS byli o činnosti výboru informování na jednotlivých členských schůzích.

Od poslední členské schůze do konce roku 2019 proběhly ještě dvě schůze výboru.
1. schůze se konala 1. 11. 2019 a projednávali jsme tyto body:
1) Kontrola úkolů:
a) p. Balvín – zajistit sál v Žákavě na Posl. Leč na 14. 12. a poslední naháňku 28.12. –
zajištěno.
b) p. Beran Karel - zajištění rozvozu jadrného. krmiva do krmelců pro kachny a
vnadišť :
V současné době je jadrné krmivo v krmelcích zavezené.
c) p. Beran Karel – zapůjčit 2ks. pivních setů (lavice a stoly) na naháňky – zapůjčeno.
e) p. Soukup A., p. Balvín, sepsat kupní smlouvu na psa Alfa s p. Němcem Petrem st.
– zatím neprovedeno
2) Hodnocení členské schůze:
Výbor hodnotí členskou schůzi kladně, byly projednány všechny body programu,
a usnesení členské schůze bylo přijato. Též byli projednány diskuzní příspěvky.
3) Stav vyrovnání zástřelného:
Zástřelné se průběžně vyrovnává, k 1.11. 2019 nejsou dorovnány 2 zástřelné.
4) Stav zásob objemného + jadrného krmiva, a krmné soli:
Všechny krmelce jsou zavezené. Ve skladu ve Svárči, je uloženo dostatek jadrného
krmiva, a krmné soli, ještě jednáme s ALIMEXEM o možnosti nákupu (těžkých) odpadů z
obilí.
5) Předběžné zajištění ,,Poslední Leče“– jídlo, tombola, hudba, sál, jídlo atd.
a) hudba-zajištěna – zajistil p. Balvín
b) sál – zajištěn v Žákavě - zajistil p. Balvín
c) jídlo – zatím řešíme.
d) tombola
6) Různé:
a) zažádat o odstřel jelena, laně, a koloucha jelena evropského – důvod stále častější
výskyt této zvěře v naší honitbě – možnost vzniku škod

b) naháňky - 2.11. Skok, 23. 11. Sváreč domluvit místa srazů, a možnost parkování
aut s vlastníky pozemků.
c) krmelce vedoucí úseků – průběžně obcházet krmelce ve svém úseku a kontrolovat,
zda členové pravidelně krmí, kontrolovat zápisy o krmení příp. stav krmelce vyfotit.
2. schůze se konala 3. 12. 2019 a projednávali jsme tyto body:
1) Kontrola úkolů:
a) p. Balvín poslat dopis p. Dospíšilovi – dopis doporučeně odeslán ………….. .
b) p. Soukup A., p. Balvín, sepsat kupní smlouvu o prodeji psa Alfa,( který je majetkem
M.S.) - chovateli p. Petru Němcovi st., pan Petr Němec se po zaplacení 7 000,-Kč a
podepsání smlouvy stane majitelem psa Alfa.
–dne 23.11. 2019 - kupní smlouva sepsána a podepsána, a p. Petr Němec zaplatil
požadovanou částku 7 000,- Kč na účet M.S.
c) jelení zvěř, z důvodu stále častějšího a déle trvajícího výskytu jelení zvěře v naší
honitbě, a možného vzniku škod na lesních a polních porostech, způsobených touto
zvěří. Zažádat dle zákona 449/2001Sb., §36, odstavec (5)
o odstřel jelena, laně a koloucha, jelena evropského. – Žádost byla podána
5. 11. 2019.
Žádost byla odborem životního prostředí Státní správy myslivosti Městského
Úřadu v Blovicích schválená.
2) Příprava ,,Poslední leče“
a)organizačně byla zajištěna poslední leč
3) Zajištění krmení zvěře:
Vedoucí úseků průběžně obcházet všechny krmelce ve svých úsecích, a kontrolovat
zda je v krmelcích pravidelně krmeno, tzn. kontrolovat také zda je o krmení veden
v krmelci řádný záznam.
Případně stav krmelce nafotit.

4) stav vyrovnání zástřelného:
Zástřelné se průběžně vyrovnává, k 3.12. 2019 nejsou dorovnány 4 zástřelné.
5) Stav odstřelu zvěře
Odstřel zvěře je plněn průběžně, dle možností členů.
Dančí zvěř- zbývá ulovit: daněla- 2ks
danče – 1ks
6) Naplánovat datum konání ,,Výroční členské schůze“ pro rok 2020
(konec ledna, příp. začátek února).
Výroční členská schůze je naplánovaná na 8. 2. 2020 – zajistit místo pro schůzi.
Dále byla naplánovaná první schůze výboru na 20.1.2020
Na této schůzi se výbor zabýval přípravou dnešní Výroční členské schůze a sestavením
plánu práce pro rok 2020.

Dále výbor doporučuje v roce 2020 zakoupit 50ks bažantů.
Dne 26.1. nám byla doručena žádost pana Tomáše Lopaty o členství v našem
Mysliveckém spolku, výbor tuto žádost projednal a doporučuje členské schůzi zapsat
p. Tomáše Lopatu do seznamu uchazečů o členství v našem M.S. jako čekatele na
členství.
7) Různé:
a) naháňka - 28.12. 2019 Babiny sraz pod lesem, domluvit možnost parkování aut
s vlastníky pozemků.

Odstřel zvěře za kalendářní rok 2019 tj. od 1.1.2019 do 31.12.2019
Srnčí zvěř plán ks skutečnost ks
Srnec .... 16 ……….. 13……….+ 2 ks sraženy autem
Srna …..
9 …… ..
1 … …. + 9 ks sraženy autem
Srnče ….. 10………… 0 ….
+ 6 ks sraženy autem
Dančí zvěř plán ks skutečnost ks
Daněk … 8 ……… 8
Daněla…… 8….. …..
7 ……. + 1 ks sražen autem
Danče……. 3……….
2 ……. + 2 ks sraženy autem
.z toho 1 ks střelen v zimě do konce března a patří do
odstřelu pro rok 2018
Úhyn. + zvěř sražená autem se započítává do odstřelu
Černá zvěř plán ks skutečnost ks
bachyně ….. 5 …….....
29
kňour ….... 5…………. 19
sele
…....13………… 30
celkem bylo za rok 2019. uloveno 78 ks černé zvěře.
( v loňském roce 2018 bylo uloveno 56 ks černé, v roce 2017 bylo uloveno 132 ks, )
Kachna - plán...25 ks- skutečnost..25 ks…….lovena pouze na tahu
Hřivnáč – plán...20 ks- skutečnost .. 6 ks … loven individuálně
Bažant - plán.. 50 ks- skutečnost .. 50ks

Jak bylo se zvěří naloženo:
srnčí
prodáno do výkupu + střelcům
13
podíly ………………….. …….. 0
,, Poslední leč“………. ….. …….. 1
ponecháno členům……………….. 0
sražená zvěř, dáno na psy ………... 4
odměny honci, zástřelné…
…0
nepoužitelné ……… …….. … 13
darováno
……………. . 0
rozděleno účastníkům honu
-

černá
20
0
2
49
1
5
1
0
-

dančí
16
0
0
0
1
2
0
0
-

kachna
0
0
10
13
0
0
0
2
-

hřivnáč bažant
0
0
0
7
6
0
0
0
43

V roce 2019 se vykrývání podílů neprovádělo.

Škodná ulovená v roce 2018:
Liška … 9 ks
Lišče … 2 ks
Straka … 2 ks
Kuna … 6 ks
Stav ulovené škodné zvěře za rok 2019 budeme znát až po ukončení dnešní schůze,
kdy budou vybrány znaky.

Zde bych chtěl poděkovat těm členům, kteří se na tomto odstřelu podíleli. Dále bych chtěl
upozornit na skutečnost, že se nám množí tzv. minuté rány – a oni tak vždy úplně
minuté nejsou.
Proto bych chtěl požádat všechny členy, aby při lovu spárkaté zvěře nepřeceňovali své
střelecké umění, stříleli na mysliveckou vzdálenost a prováděli důsledný dosled zvěře
za použití lovecky upotřebitelných psů !!!

Péče o zvěř:
Pro krmnou sezonu 2019 – 2020 bylo zajištěno dostatek jadrného krmiva i kamenné soli.
Zakoupeno bylo 35q jadrného krmiva a krmného těžkého odpadu.
Jadrné krmivo bylo před zahájením krmné sezony rozvezeno do jednotlivých krmelců.
V našem skladu ve Svárči je ještě uskladněn dostatek krmiva i kamenné soli.
Přikrmování probíhá ve 23 krmných zařízení pro srnčí a dančí, jednom krmelišti pro
kachny a jednom zásypu pro bažanty.
Zde bych upozornil na skutečnost, že někteří naši členové se přikrmování ve svěřeném
kmelci moc nevěnují, o čemž hovoří zápisy v krmelcích při prováděných kontrolách.
Černá zvěř se v letošní sezoně dle nařízení S. V. S. přikrmovat nesmí, ale může se pouze
vnadit.
V roce 2019 nebylo provedeno plošné přeléčení spárkaté zvěře.
Ještě bych chtěl připomenout členům, kteří mají na přidělené krmné zařízení, aby ihned po
skončení krmné sezony tato zařízení vyčistili, a vyvápnili.

Lovecká kynologie:
Členové našeho M.S. vlastní nebo mají v držení tyto lovecky upotřebitelné psi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

plemeno psa:

druhy zkoušek:

Maďarský ohař krátkosrstý
Maďarský ohař krátkosrstý
Porcelaine
Border teriér
Německý drátosrstý ohař
Jezevčík drsnosrstý
Jezevčík hladkosrstý
Malý Münsterlandský ohař

PZ,VZ
PZ
BZH (zk. Honičů)
ZN,BZ,LZ
PZ
BZ
ZN, LZ
PZ

majitel p. Francová Iva
majitel p. Francová Iva
majitel p. Kotora Šimon
majitel p. Beran Gustav
majitel p. Soukup Martin
majitel p. Valenta Tomáš
majitel p. Němec Petr
majitel Bubník Jan

V lovecké kynologii nám v roce 2019 vypomáhaly se svými psy žadatelky o členství - slečna Voitová- majitelka psa Německého křepeláka
- slečna Šípová – majitelka dvou Jagteriérů.
Finanční hospodaření
Rozpočet na rok 2019 byl plánován jako vyrovnaný.
Celkový příjem činil
Celkové výdaje
Zůstatek tedy činí

129 153,22 Kč
104 922,39 Kč
24 170,83 Kč

Podrobnější informace vám podá finanční hospodář ve své zprávě.

Kulturní akce
Dne 1. 6 .2019 pořádala Farma Moulisových DEN SENA – na této akci jsme zajišťovali
pro děti celkem tři stánky. Dva se zaměřením na přírodu, zvěř a myslivost, jeden stánek
byla střelnice.
V sobotu 29. 6 .2019 jsme uspořádali na hasičském hřišti v Žákavé další ročník
,,Mysliveckého dne´´ pro děti i dospělé.
Obě tyto akce slouží k prezentaci našeho MS.
Dále jsme po naháňkách na černou zvěř organizovali společné posezení pro členy M.S. a
jejich hosty.
Jednou z dalších akcí loňského roku, která slouží pro pobavení členů MS, jejich manželek
a hostů byla dne 14. 12 .2019 tzv. ,,Poslední leč´´. Tady se nám trochu ,,nalepila smůla na
paty´´ - muzikant, kterého jsme měli domluveného již od dubna nám v pondělí před
poslední lečí oznámil, že přišel o hlas a tudíž nemůže přijet. Takže muziku co hrála sehnal
pan Václav Balvín ve středu před poslední lečí.
Poděkování patří všem členům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci těchto akcí.
Informace o členské základně:
V roce 2019 byly na Výroční členské schůzi přijaty dvě žadatelky o členství v našem
spolku, a to slečna Voitová a slečna Šípová – oběma byli přiděleni gestoři.
Dne 24.8.2019 byl do seznamu uchazečů o členství – jako čekatel na členství zapsán p.
Petr Němec ml.
Ze spolku v roce 2019 nevystoupil žádný člen.
K 31.12. 2019 má náš spolek 23 členů a 2 žadatelky o členství.
V seznamu uchazečů o členství v našem M.S. evidujeme jednu žádost o členství a to
žádost p. Petra Němce ml.
(Dnes tam dopíšeme i žádost p. Tomáše Lopaty.)

Závěr
Vážení hosté, vážení přátelé – jak zhodnotit uplynulý rok 2019.
Myslím, že rok 2019 byl pro náš myslivecký spolek úspěšný – neplatili jsme žádné škody
a udrželi jsme plánovaný vyrovnaný rozpočet MS.
Podařilo se nám zakoupit 10ks. plašičů zvěře za 19 747,- Kč. Na tyto plašiče získat dotaci
ve výši 18 000,-Kč a tyto plašiče využít v květnu a v červnu při senosečích.
Na rozdíl od loňského roku se nám podařilo, splnit plánovaný odstřel dančí zvěře, tady si
myslím, že svou roli sehrálo zavedení pravidel pro odstřel dančí zvěře.
Vás jako členy našeho MS bych poprosil, aby jste s námi (myslím výborem) dál úzce
spolupracovali a tím se aktivně zapojili do řízení a chodu našeho spolku. V co největší
míře se účastnili placených brigád jak pro zemědělské společnosti, tak pro obce a brigád
pro náš M.S. Také se aktivně podíleli na pořádání kulturních akcí jakou je např.
Myslivecký den pro děti i dospělé v Žákavě, Den sena na Farmě Moulisových.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za vykonanou práci – zejména těm, co se
aktivně podíleli na chodu MS.
Také bych rád poděkoval všem honcům za jejich vykonanou práci.
Nám všem bych chtěl popřát mnoho úspěchů jak při výkonu práva myslivosti, tak
v osobním životě.
Děkuji za pozornost.

Předseda MS Alois Soukup

……………………………..

