Myslivecký rok 2020
Rok 2020 začal pro Kozojedské myslivce, stejně jako v předešlých letech, velice
zdařilou, hojně navštívenou kulturně společenskou akcí - Mysliveckým plesem - ,
kterého se zúčastnilo téměř 350 občanů Kozojed, ale také okolních i vzdálenějších
obcí severoplzeňského regionu. Ples, rovněž tradičně zahájili mladí myslivečtí
trubači našeho spolku a pak už se taktovky ujal pan Václav Žákovec se svým
orchestrem a zpěvačkou paní Annou Volínovou. Pro občerstvení hostů připravili
naši myslivci tradiční zvěřinové talířky a o půlnoci všemi očekávanou, téměř
jednosto cen čítající tombolu. Veselí a dobře naladění návštěvníci této naší akce se
pak do svých domovů rozcházeli až v pozdních nočních, či v brzkých ranních
hodinách.
Hlavní náplní činnosti našich myslivců v prvních dnech a měsících nového roku
však nebyla zábava, ale pravidelné přikrmování zvěře. Výbor MS zajistil dostatek
jadrného krmiva a v krmných zásobnících byl dostatek kvalitního sena, které
myslivci nasušili během letních měsíců.
15. února se uskutečnila výroční členská schůze, jejímž úkolem bylo především
zhodnocení výsledků činnosti spolku v uplynulém mysliveckém roce, ohodnocení
trofejí ulovené zvěře a příprava volební schůze.
V úvodu místopředseda spolku Václav Troch poděkoval všem členům MS za aktivní
přístup k plnění všech povinností vyplývajících z výkonu práva myslivosti, přednesl
návrh činnosti na rok 2020 a nepřítomnému předsedovi našeho spolku, panu
Václavu Prusíkovi popřál brzké uzdravení.
Ve své zprávě pak místopředseda spolku ocenil především dobré výsledky naší
činnosti v oblasti chovu a lovu zvěře a skutečnost, že se nám podařilo splnit zvýšené
požadavky na odlov divočáků a zvěře daňčí. Ocenil rovněž velmi dobré výsledky
v brigádnické činnosti. Jarní pomoc v lese při vysazování stromků a výstavbě
oplocenek, zhotovení a instalace dvou nových mysliveckých kazatelen a oprava
stávajících zařízení. Pokročily rovněž práce na opravě našeho hospodářského
zařízení v Lednici. Při té příležitosti vyzdvihl především iniciativní přístup
brigádnického referenta Pavla Jandy.
Velmi dobrých výsledků dosáhli naši myslivci se svými čtyřnohými pomocníky také
v oblasti myslivecké kynologie. Dobrá připravenost našich loveckých psů je
základním předpokladem úspěšných společných naháněk, dosledu poraněné zvěře.
Vynikajících chovatelských úspěchů dosáhl se svým psem - FROM z JUDAVIKU –
Jan Kučera z Lednice. Chovný pes Slovenského kopova získal několik nejvyšších
ohodnocení na výstavách, ale také na zkouškách z pracovní činnosti.
V oblasti kulturně-společenské činnosti kromě již zmíněného Mysliveckého plesu
poděkoval za práci členů při organizaci Kozojedského letního dne, který se
uskutečnil 4. 7.2019 pod patronací OU Kozojedy a ve spolupráci s kozojedskými

včelaři a rybáři. Vyzdvihl rovněž stále aktivní činnost mladých mysliveckých
trubačů, sourozenců Kučerových z Bučku - TRUBAČI z KOZOJED . Jejich podíl na
uvedených akcích, zajišťování mysliveckého troubení na akcích v sousedních
honitbách, ale také pro potřeby Oblastního mysliveckého spolku v Plzni – soutěž dětí
o „Zlatou srnčí trofej“, kynologická soutěž Hebedův memoriál a další. Pro propagaci
našeho spolku, ale také obce KOZOJEDY je velice významná jejich účast na akcích
mysliveckých trubačů – každoroční setkávání trubačů v Domažlicích, Litohlavech, na
Křivoklátě apod.
Z ostatních aktivit místopředseda spolku vyzdvihl především každodenní,
nekonečnou práci hospodáře Vladimíra Hykyše a Pavla Štola, spojenou s vedením
statistik, evidencí plomb a zvěře, rozdělování a prodej zvěřiny, příprava zvěřiny pro
potřeby MS – poslední leč, myslivecký ples, myslivecké odpoledne apod.
Neopomněl rovněž práci Jiřího Kučery st. – péče o traktor, zajišťování svačin při
společných akcích, péče o ulovenou zvěř.
Všem uvedeným členům, ale také dalším nejmenovaným aktivním členům našeho
spolku patří za jejich činnost velké, velké poděkování.
V další části výroční členské schůze Kontrolní komise, na základě předložených
znaků škodné, provedla vyhodnocení odlovu zvěře škodící myslivosti. Celkem bylo
uloveno 47 lišek, 14 kun, 7 jezevců, 1 mývalovec.
Nejúspěšnějšími lovci škodné zvěře v roce 2019 byli vyhlášeni
Miroslav Kučera ml.
Václav Štol ml.
David Hykyš
Nejúspěšnějším lovcem této zvěře z řad členů myslivecké stráže byl vyhodnocen
hospodář Vladimír Hykyš.
Hospodář MS poté vyhodnotil plnění plánu odstřelu spárkaté zvěře. Také on
poděkoval všem členům za aktivní přístup k plněním tohoto náročného úkolu a
konstatoval stoprocentní splnění plánu odstřelu spárkaté zvěře, včetně zvěře černé.
Celkem bylo v roce 2019 uloveno 21 kusů srnčí zvěře, 40kusů zvěře mufloní, 1 ks
jelena evropského, 10 ks zvěře jelena siky, 80 ks zvěře daňčí a 145 ks divokých prasat.
Hodnotící komise před zahájením výroční schůze ohodnotila kvalitu
předložených trofejí ulovené zvěře, které měly být vystaveny na Oblastní výstavě
mysliveckých trofejí. Nejkvalitnější trofeje (cca 10 ks), jejichž bodová hodnota podle
mezinárodních tabulek dosahovala na „Zlatou medaili“, pak měly být vystaveny na
Mezinárodní výstavě trofejí, která se měla uskutečnit v rámci Mezinárodní výstavy
myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA 2020 – ve dnech 26. – 31. 5. 2020 na
výstavišti v Lysé nad Labem.
Poté nás všechny, celou naší společnost zaskočil zákeřný Koronavirus. Veškeré
plánované akce byly zrušeny, případně přeloženy do roku 2021.

S pozdravem „Myslivosti zdar“
Václav Troch

Foto č. 1 - Trofeje daňků ulovených v naší honitbě v roce 2019.

Foto č. 2 - Miroslav Kučera ml. nejúspěšnější lovec škodné zvěře v roce 2019.

Foto č. 3 - Trubači z Kozojed – sourozenci Kučerovi.

Foto č. 4 - Jan Kučera a From z Judaviku – vítěz speciální klubové barvářské zkoušky 2019

