Zpráva o činnosti MS Úslava Žákava z.s. za rok 2020
Vážení přátelé, dnes jsme se tu sešli, abychom zhodnotili uplynulý rok 2020 a vytyčili hlavní
úkoly pro rok 2021.
Uplynulý rok 2020 byl díky pandemii ,,Korona viru“ a vyhlášenému nouzovému stavu zcela
jiný než roky předchozí.
Přesto jsme se snažili splnit hlavní úkoly, které nám ukládal plán práce pro rok 2020.
Hlavní úkoly roku 2020 byly:
1) Podle potřeby opravit krmelce a vnadiště MS pro černou zvěř – tento úkol se nám
podařil splnit jen z částečně o to více se na něj musíme zaměřit v letošním roce.
2) Posedy – stávající opravit, staré rozbité uklidit případně nahradit novými, převozné
posedy převézt a postavit k polím s kukuřicí - tady se nám podařilo v úseku Skok
nahradit padlou kazatelnu ,,Nad planiny“ novou kazatelnou, také se nám povedlo opravit
několik posedů v úseku Skok, Sváreč a Babiny, ale je to jen zlomek toho co bychom
potřebovali, a proto bude tento úkol znovu zařazen do plánu práce pro rok 2021.
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.
V loňském roce 2020, možnost organizovat brigády hodně ovlivnila situace kolem
pandemie Korona viru - vyhlášení nouzového stavu a zákazu shromažďování ale přsto se
nám uspořádat tři brigády pro obec Žákava.
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 ve spolupráci se zem. společnostmi ALIMEX Nezvěstice,
AG Produkt Šťáhlavy a farmou Moulisových, pokusit snížit škody na srnčí zvěři při
senosečích – procházením luk a jetele před sečením – tzn. Plašením a případným
vynesením srnčat do bezpečí, zde jsme též použili plašiče zvěře, tady bych chtěl
poděkovat všem členům, kteří se účastnili těchto akcí.
6) Umělé nory – zkontrolovat stav, příp. opravit a upravit okolí – i tento bod se nám
podařilo splnit jen z části byla opravena nora ve Svárči, žádnou novou noru jsme
neudělali.
7) Sváreč – silnice č.19 z Nezvěstic do Spál. Poříčí – v úseku okolo Svárče udržovat
funkční modrá reflexní zradidla a pachový ohradník- tento úkol se nám splnit podařil,
v údržbě těchto ohradníků musíme pokračovat i v roce 2021.
8) Sváreč – Hubertka – očistit střechu, vyčistit okapy od napadaného jehličí a natřít
plechování - tento úkol se nám podařilo splnit.
9) Očistit – opravit a nabarvit střechu na chatě MS ,,Lesanka´´ v Hoře – to se nám
bohužel nepodařilo

Brigádnická činnost
-

Přehled odpracovaných hodin za brigádnický rok od 2019 – 2020 – tj. od 1. října 2019
do 30. září 2020.
V tomto období byly organizovány tři brigády pro obec Žákava v lesním hospodářství
Termíny brigád:
pro obec ŽÁKAVA 14.3.2020
21.3.2020
28.3.2020

Celkem na všech brigádách (jak pro MS, tak pro zem. společnosti a obce) bylo za loňský
brigádnický rok odpracováno 414.5 hodin: z toho - pro obce
80 hod.
- pro MS
334.5 hod.
- členy bylo zaplaceno
149 hod.
Průměr odpracovaných hodin na jednoho člena je 16.58 hod. (tj. o 4.74 hod. méně než v
min. roce 2019)
Průměr zaplacených hodin na jednoho člena je 5,96 hod. (tj. o 2,68h více než v min. roce)
Celkem lze brigádnickou činnost jako celek hodnotit kladně, byl bych rád, kdyby se nám
podařilo navýšit účast nás všech na brigádách jak pro zemědělské společnosti a obce, tak
pro náš myslivecký spolek.

V roce 2020 byly naplánovány 4 členské schůze a 13 schůzí výboru,
tento plán však nemohl být díky vládou vyhlášeného Nouzového stavu, a krizového opatření
kvůli situaci kolem Covid 19, plně realizován:
- v roce 2020 byla naplánována jedna výroční členská schůze, a tři členské schůze.
V plánovaném termínu byla uspořádána pouze výroční členská schůze,
která se konala 8.2.2020.
Další členská schůze byla plánována na so 25.4.2020 ta ale byla z důvodu zákazu konání
hromadných akcí přesunutá na 28.6.2020.
Také další členská schůze která byla plánována na 29. 8. 2020, byla přeložena na 5.9.2020.
Čtvrtá členská schůze se měla konat 24.10.2020 - tato schůze byla díky COVID opatření
zrušená.
Výborové schůze – pro rok 2020 bylo naplánováno 13 schůzí výboru, dle plánu proběhlo 10
výborových schůzí, dvě schůze byli přesunuté.
Mimořádně byla svolána jedna schůze, a jedna schůze byla zrušena.
Celkem tedy v roce 2020 proběhlo 13 schůzí výboru.

Účast členů výboru na jeho schůzích:

Beran Martin 85 %
Beran Karel 85 %
Balvín Václav 92,5 %
Soukup Luděk 85 %
Soukup Alois ml. 100 %
Na schůze výboru byl pravidelně zván předseda kontrolní komise p. Valenta Tomáš –
zúčastnil se 8 schůzí výboru.
Během roku se výbor na svých schůzích zabýval plněním úkolů vyplývajících z plánu práce,
z připomínek z usnesení členských schůzí, a řešením problémů vzniklých z krizových
opatření vlády kvůli nemoci Covid 19.
Např. výkupem zvěřiny, výkup zvěřiny byl zastaven 14.3.2020 , obnoven byl až 1.8. 2020.
Výbor pro toto období, aby nemusel zastavit lov srnčí dančí a černé zvěře, vydal opatření pro
lov a odkoupení zvěřiny, které platilo v době uzavření výkupu
Členové MS byli o činnosti výboru informování na jednotlivých členských schůzích, na
podzim byl vydán zpravodaj.
Od poslední členské schůze která se konala 5.9. 2020 do konce roku 2020 proběhly ještě
čtyři schůze výboru.
Na těchto schůzích se výbor zabýval:
-projednáním diskusních příspěvků z poslední členské schůze
- organizováním brigád MS. na opravu posedů
- stavem odstřelu zvěře a vyrovnáním zástřelného
- vyhodnocením aktivity členů
- projednáním a vyrovnáním nahlášených škod způsobených černou zvěří na poli pšenice
p. Česala.
Škody ve výši 20 239 Kč, byly k 1.12 2020 p. Česalovi uhrazeny.
- plánem a uspořádáním ,,Poslední leče“ a naháněk, u těchto akcí byla pořádána pouze denní
část, večerní části (tzn. posezení) nešlo dle platných ,,Covid“ opatření uspořádat.
,, Poslední leč“ byla pořádána pouze pro členy MS., na naháňky bylo možné pozvat hosty.
V roce 2020 byly organizovány pouze dvě naháňky, a jedna naháňka byla zrušená.
- zajištěním jadrného krmiva a krmné soli pro krmnou sezonu 2020 – 2021, a rozvozu krmiva
do krmelců

Odstřel zvěře za kalendářní rok 2020 tj. od 1.1.2020 do 31.12.2020
Srnčí zvěř plán ks skutečnost ks
Srnec .... 14 ……….. 13…… + 1ks sražen autem
Srna …..
9 …… ..
3 … + 10ks úhyn + sraženy autem
Srnče ….. 11………… 0 ….
+ 6 ks úhyn + sraženy autem
Dančí zvěř plán ks skutečnost ks
Daněk … 10 ……… 8
Daněla…… 10….. ….. 10
Danče……. 7………. 0 ..plánovaných 7 ks. dančat uloveno v kalendářním roce2021.
od 1.1.2021 do 31.3.2021
Úhyn. + zvěř sražená autem se započítává do odstřelu
Černá zvěř plán ks skutečnost ks
bachyně ….. 4 …….....
24
kňour ….... 6…………. 33
sele
…....17………… 41
celkem bylo za rok 2020. uloveno 98 ks černé zvěře.
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 v roce 2020 se zvěří naloženo:
srnčí
prodáno do výkupu + střelcům
16
podíly ………………….. …….. 0
,, Poslední leč“………. ….. …….. 0
ponecháno členům……………….. 0
sražená zvěř, dáno na psy ………... 6
odměny honci, zástřelné…
…0
nepoužitelné ……… …….. … 11
darováno
……………. . 0
rozděleno účastníkům honu
-

černá
23
0
0
66
1
7
0
1
-

V roce 2020 se vykrývání podílů neprovádělo.

dančí
18
0
0
0
0
0
0
-

kachna
0
0
0
23
0
0
0
2
-

hřivnáč bažant
0
0
0
6
0
0
0
50

Škodná ulovená v roce 2019:
Liška … 24 ks
Straka … 1 ks
Kuna … 8 ks

Škodná ulovená v roce 2020:
Liška … 16 ks
Straka … 4 ks
Zde bych chtěl poděkovat těm členům, kteří se na odstřelu aktivně podíleli.
Ještě 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 2020 – 2021 bylo zajištěno dostatek jadrného krmiva i kamenné so
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 25 krmných zařízení pro srnčí a dančí, dvou krmelištích pro
kachny a jednom zásypu pro bažanty.
Černá zvěř se v letošní sezoně dle nařízení S. V. S. přikrmovat nesmí, ale může se pouze
vnadit, a to tak že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg. krmiva,
přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno jedno vnadiště!
V roce 2020 nebylo provedeno plošné přeléčení spárkaté zvěře.

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

plemeno psa:
1) Maďarský ohař krátkosrstý
2) Finský špic
3) Německý křepelák
4) Border teriér
5) Německý drátosrstý ohař
6) Jezevčík drsnosrstý
7) Jezevčík hladkosrstý
8) Malý Münsterlandský ohař
9) Jagteriér
10) Jagteriér
11) Pointr
12) Jagteriér

PZ, LZ
BZ
LZ
ZN,BZ,LZ
PZ
BZ
ZN, LZ
PZ
ZN
ZN, LZ
PZ, VZ
ZN

majitel p. Francová Iva
majitel p. Francová Iva
majitel sl.Voitová Michaela
majitel p. Beran Gustav
majitel p. Soukup Martin
majitel p. Valenta Tomáš
majitel p. Němec Petr
majitel p. Bubník Jan
majitel sl. Šípová Karolína
majitel sl. Šípová Karolína
majitel sl. Šípová Karolína
majitel p. Kotora Václav ml.

Finanční hospodaření
Rozpočet na rok 2020 byl plánován jako vyrovnaný.
Celkový příjem činil
Celkové výdaje
Zůstatek tedy činí

127 001,18 Kč
71 623,75 Kč
55 377,43 Kč

Podrobnější informace vám podá finanční hospodář ve své zprávě.

Kulturní akce
V loňském roce 2020 z jara a na podzim, nebylo možné kvůli vyhlášení nouzového stavu
a přísným opatřením proti pandemii ,,Covid“ uspořádat žádné kulturní akce.
Informace o členské základně:
V roce 2020 byly na členské schůzi konané 28.6.2020 přijaty dvě žadatelky o členství za
řádné členky spolku, a to slečna Voitová Michaela a slečna Šípová Karolína– oběma byli
přiděleni gestoři.
Dne 28..2020 byl do seznamu uchazečů o členství – jako čekatel na členství zapsán p.
Tomáš Lopata.
Ze spolku v roce 2020 nevystoupil žádný člen.

K 31.12. 2020 má náš spolek 25 členů.
V seznamu uchazečů o členství v našem M.S. evidujeme dvě žádosti o členství a to žádost
p. Petra Němce ml., a p. Tomáše Lopaty.
Závěr
Vážení hosté, vážení přátelé – jak zhodnotit uplynulý rok 2020.
Rok 2020 byl pro náš spolek, a myslím, že pro všechny z nás úplně jiný než roky
předchozí.
Díky pandemii ,,Korona viru, byl z jara a na podzim vyhlášen vládou ČR ,,Nouzový stav“
a sním přišly zákazy shromažďování, a pořádání kulturních akcí.
Pro náš spolek to znamenalo, rušení a přesouvání členských a výborových schůzí,
zrušení jedné naháňky, a všech plánovaných kulturních akcí, tzn, posezeních po
naháňkách, ,,Poslední leče“, ale také Mysliveckého dne pro děti a dospělé, který jsme
několik let pořádali na Hasičském hřišti v Žákavě.
Také nám to přineslo problémy s výkupem zvěřiny který byl z jara dne 14.3. 2020
uzavřen, otevřen byl až v létě a to 1.8.2020,
Také došlo k rapidnímu snížení cen za výkup zvěřiny
Dále nám byly zemědělcem p. Česalem nahlášeny škody způsobené černou zvěří na poli
pšenice na ,,Babě“ po dohodě s p. Česalem jsme uhradili pouze polovinu vyčíslených
škod.
Co se nám podařilo, podali jsme žádost o Finanční příspěvek na ulovení prasete
divokého na KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje, a tento příspěvek pro náš MS. ve výši
38 000 Kč získat.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za vykonanou práci – zejména těm, co se
aktivně podíleli na lovu zvěře, a 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
……………

……………………………..

