ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Vážení spoluobčané,
ve svém příspěvku bych se chtěl zamyslet nad významem myslivosti, činnosti myslivců a vnímání myslivců ze strany veřejnosti. Část veřejnosti nahlíží na myslivce
jako na ozbrojené lovce, kteří jen zabíjí nebohá zvířátka. Vím, že tento názor zastávají lidé, kteří nemají možnost seznámit se s tím, co myslivost obnáší.
Vyjmenovat přehled činnosti, které souvisí s výkonem práva myslivosti, by bylo velmi obsáhlé. Asi nikoho nepřekvapí, když budu konstatovat, že se myslivci při
své činnosti snaží vytvářet podmínky pro chov zvěře. Zakládání
remízků, zřizování napajedel, budování
zařízení pro přikrmování zvěře v době nouze, stavba hnízdišť pro
vodní ptáky, slanisk či stavba a zavěšování
budek pro zpěvné ptactvo, to všechno jsou aktivity, které
s myslivostí souvisí. Snahou myslivců je a
musí být udržování a zvyšování početních stavů nejen zvěře, ale
všech volně žijících živočichů. V našem
mysliveckém spolku se snažíme především o zlepšení podmínek a
tím také zvýšení stavů tzv. drobné zvěře.
Jsem přesvědčen, že každý, kdo se pohybuje častěji v přírodě,
zaznamenal, že lze znovu spatřit zajíce
polního, králíka divokého, bažanta obecného, kachnu divokou či
koroptev polní. Snaha vytvořit vhodné
podmínky pro tyto volně žijící živočichy je hlavní priorita, kterou si
želechovičtí myslivci vzali za svou. Naším
cílem je, aby i naše děti a vnoučata znali tuto zvěř ze svého okolí.
Při zvyšujícím se využívání přírody k dalším
aktivitám nás lidí, mám na mysli především turistiku, sportovní
aktivity, vyjížďky na koních či vycházky se
psy, není tento úkol jednoduchý, a už vůbec ne levný. Bez aktivní
pomoci myslivců a prací jako je opakované
zazvěřování, vytváření vhodných lokalit, stavby napajedel a
přikrmování
v době
nouze,
nelze
v současnosti drobnou zvěř udržet. Jsme rádi za každou pomoc,
které se nám dostane. Péči o zvěř
vnímáme jako náplň naší činnosti, ale bez pomoci dalších subjektů
by se nám tuto činnosti nedařilo naplnit.
Musím na tomto místě zmínit spolupráci mysliveckého spolku se
společností Pila Pešl. V červnu jsme využili
nabídky této společnosti a v rámci její prezentace jsme uspořádali
malou ukázku naší činnosti. Nelze
nevzpomenout, že bez materiální i finanční pomoci společnosti
Pila Pešl bychom nebyli schopni realizovat
zazvěřování drobnou zvěří, ale i třeba návrat některých živočichů
(koroptev polní, králík divoký) do naší
přírody. Jestliže výše zmíněné budeme vnímat jako samozřejmost,
domnívám se, že je potřeba vzpomenout i
další aktivity jako je úklid honitby od hromady odpadků. Další
spolupráce
je
vidět
na
stavbě
odpočinkových míst (viz foto), které myslivci pomohli postavit
společně s firmou Pila Pešl. Chci panu
Pešlovi poděkovat a budeme rádi, najdou-li se i další následovníci.
Samostatnou kapitolou z poslední doby je problematika afrického
moru prasat. Stavba pachových ohradníků,
jejich pravidelná aktivace, prohlídky honitby, odlov divočáků
s cílem snížit stavy, to vše je spojeno
s velkým množstvím práce a času našich myslivců. V této
souvislosti musím poděkovat za spolupráci
nejen vedení obce a jejím zaměstnancům, ale i všem občanům,
kteří pochopili závažnost situace spojené
s výskytem afrického moru prasat a strpěli určitá příkoří spojené
se zákazem vstupu do honitby. Ještě hůř
nesli tuto situaci majitelé psů. Všem, kteří pochopili, že nejde o
snahu znemožnit jim vycházky se psy, ale o
nezbytnou nutnost, patří dík. Rád bych Vás, majitele psů, požádal o ohleduplnost vůči volně žijícím živočichům při Vašich vycházkách, zvláště teď v zimním
období. Závěrem mi dovolte popřát Vám všem krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2019.
MVDr. Josef Červenka, myslivecký hospodář, Myslivecký spolek Želechovice nad Dřevnicí
V letošním posledním želechovickém zpravodaji, měl být otištěn článek od MVDr. J. Červenky, mysliveckého hospodáře
o činnosti Mysliveckého spolku Želechovice nad Dřevnicí. Nedopatřením, tento článek nebyl zařazen do obsahu zpravodaje.

