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1/ Okresní myslivecký ples 2010
Okresní myslivecký spolek pořádá jako v letech předcházejících okresní myslivecký ples v
OK Clubu Lorec v Kutné Hoře v sobotu dne 23. ledna 2010. Na plese jako host
vystoupí herec Václav Vydra s Petrou Kostovčíkovou a k tanci bude hrát
jihočeská dechová hudba Keramička. Myslivecká rada se obrací na myslivecká
sdružení, honební společenstva se žádostí o poskytnutí příspěvku do tomboly. Přílohou
zasíláme odpovědní lístek, na kterém prosím uveďte o jaký příspěvek se jedná. Rovněž
tak zasíláme objednávku vstupenek. Pokud se rozhodnete, že do tomboly přispějete
zvěřinou, bude tato opět uskladněna v ZOD Dobřeň, kde ji bude přejímat ing. Syrový –
č.tel. 607114365 – termín dodání pokud to bude možné ve druhé polovině prosince t.r.
2/ Objednávka léčiva Cermix
Přílohou zasíláme objednávku na léčivo Cermix pro srnčí zvěř. Vyplněnou objednávku
vraťte na OMS nejpozději do 15. prosince t.r.
3/ Kurz myslivosti 2010
Upozorněte případné zájemce o kurz myslivosti 2010, aby se přihlásili na OMS
nejpozději do 16.ledna 2010, kdy bude kurz zahájen a poté již není možno pro tento
rok zájemce přijmout.
4/ Dopis předsedy OMS
Přílohou zasíláme dopis předsedy OMS. Další potřebné informace k Okresnímu volebnímu
sněmu obdržíte v průběhu měsíce prosince t.r.
„Myslivosti zdar“!
OMS Kutná Hora
Ivana Procházková
Barták v. r.
jednatelka
předseda OMS

František
OMS

MS:........................................................... vraťte do 15.12.2009
Zavazujeme se, že do plesové tomboly přispějeme …........ ks zvěřin (jaké), event. jiný
příspěvek (jaký) ….......................................................................
Objednáváme závazně: …..................... ks vstupenek na myslivecký ples dne 23.
ledna 2010
Objednáváme závazně :
…........................ kg léčiva Cermix

Dopis předsedy OMS
Myslivost jako taková, je součástí společného kulturního dědictví národa. Trvá již
téměř tisíc let a za uplynulá léta její existence bylo vytvořeno bezpočet hospodářských,
společenských a kulturních hodnot. Myslivecká témata se táhnou jako niť historií naší
společnosti od nepaměti. Myslivecké tradice jsou rozsahem a hloubkou zcela jedinečné
v porovnání s ostatním světem. Doba se ale změnila a my stojíme před problémem, jak
udržet a obhájit náš význam a prospěšnost před neznalou veřejností, vyznávající
naprosto jiné trendové hodnoty, i před tvůrci souvisejících zákonů, majících na naši
činnost či dokonce existenci naprosto zásadní vliv. Musíme čelit proti mysliveckému
veřejnému mínění, tlaku subjektu hospodařících v krajině za účelem dosažení
ekonomického zisku a v neposlední řadě tlaku ekologických aktivistů,kteří mnohdy
volají po úplném zákazu této tisíce let staré činnosti.
Je smutnou skutečností, že dnes velká většina společnosti i smyslu myslivosti a lovu
tak málo ví. Sdělovací prostředky veřejnost informují, jen pokud se stane nějaká
tragédie, nebo někdo z myslivců poruší zákon či mez dobrého chování.
Současná společnost není schopna vnímat myslivce jako obor či jednotlivce
jednajícího dlouhodobě v duchu zažitých mysliveckých tradic, morálky a zvyků plynoucích
z historického vlivu. Ze zákona je uživatel honitby odpovědný za škody způsobené zvěří.
vzniká tak nutný protiklad, vztah s vlastníkem či osobou hospodařící na honebním
pozemku, sledující maximální výnos. Při sjednávání dohody s vlastníky pozemků většinou
nepochodíme s argumentem, že zvěř je přirozenou a nezbytnou součástí ekosystému a
dohoda je většinou dosažena tím, že zaplatíme vzniklou ztrátu na plodinách v tržních
cenách. Přitom především nevhodné zemědělské a lesnické hospodaření je důležitým
faktorem ovlivňující nárust početných stavů spárkaté zvěře, ale zejména rozsah škod,
které tato zvěř působí.
Především by to měl být stát, který by měl jasně deklarovat, že tu zvěř v honitbách chce
a společně s ní také myslivce, kteří s touto zvěří historicky hospodaří. Stát by měl dát
prostřednictvím zákonů signály směrem k veřejnosti takovým směrem, aby respekt
občanů k životnímu prostředí umožnil nám i nadále v budoucnosti vykonávat myslivost.
Jeden z českých kulturních
velikánů jménem Jan Werich ve svých proslulých
moudrech pronesl: „ Lov a zabíjení není totéž a ti kdo si to pletou jsou volové“. Radost
a uspokojení z lovu neznamená radost ze zabíjení a žádný myslivec neusmrcuje zvěř bez
rozumného důvodu. Trestný čin pytláctví v přeneseném slova smyslu platí i na toulající se
psy a kočky. Tato myslivosti škodící zvířata zvěř pronásledují, štvou, zraňují a usmrcují.
Pro mysliveckou stráž a mysliveckého hospodáře není usmrcování pytlačících psů a koček
potěšením, ale představuje to nejkrajnější opatření. Uvedené osoby se statutem
veřejného činitele mají povinnost ze zákona taková zvířata usmrcovat. Usmrcení zvířete
je způsobeno selháním majitelů, kteří svá zvířata nedrží pod kontrolou.
Péče o zvěř je pro myslivce ze zákona povinná vzhledem k zachování všech druhů
zvěře a udržování přírodní kvality jejich genofondu. To znamená, že myslivci pečují a
přikrmují i takové druhy, které nejsou předmětem lovu, například koroptve, kachny a
husy na tahu, tetřevovité a také dravce. Pomoc přikrmování a vytváření krytiny myslivci
zvěř vhodně odvádějí od kultur, kterým by hrozilo poškození. Předkládáním vhodných
krmiv zabraňují vzniku škod zvěří na lesních a zemědělských kulturách.
A nyní když bychom si dali všichni ruku na srdce a poctivě odpověděli na otázky: Co
dělám proto, aby slovo myslivec bylo ve větší oblibě? Chovám se opravdu tak , jak bych
se měl chovat? Dodržuji všechny zásady a zákony myslivosti? Dodržuji mysliveckou
etiku? Zacházím bezpečně se zbraní? Je moje péče o zvěř dostatečná? Žiji příkladným
způsobem občanského života?
Pokud jste v těchto otázkách někde zaváhali, či
odpověděli ne, prosím, zamysleme se nad slovem myslivost a myslivec. A pokusme se do
budoucna každý z nás alespoň trošku zasadit se o změnu k lepšímu a ke změně názoru
na naší činnost.
Úroveň myslivosti byla vždy a bude odrazem úrovně celé společnosti. A jaká je
společnost, takoví jsou i myslivci.

