Kronika - Myslivost rok 2012
Myslivecké hospodaření v roce 2012 ovlivněno silnými holomrazy na přelomu ledna a února.
Celý rok se opět vyznačoval vysokým úhrnem srážek hlavně v období líhnutí a kladení
mláďat. Na nízkém rozmnožování zvěře má pak silný vliv stále se zvyšující stav černé zvěře,
která žije od jara v řepkách a později v kukuřicích a je velice těžko slovitelná. Její stavy se
v posledních letech stále zvyšují. Tak jako v minulých letech bylo opět provedeno
zazvěřování honitby. Na jaře bylo vypuštěno 10 zajíců, 70 bažantích slepic a 200 kachen. Před
hony pak bylo vypuštěno 70 ks bažantích kohoutů.
Po celý rok bylo zajištěno pravidelné přikrmování zvěře krmivem, které odebíráme od
firmy ZEM-INVEST a.s.
V roce 2012 bylo uloveno
49 ks bažantů, z toho 33 ks vypuštěných
69 ks kachen
4 ks zajíců
8 ks srnčí zvěře
34 ks prasat včetně selat
2 ks jelen sika
14 ks lišek
V posledních letech dochází ke snižování stavu srnčí zvěře a to ať již vlivem nepříznivých
podmínek, tak i stále se zvyšujícími úhynu na základě střetu s vozidly.
Většina zvěře je stejně jako i v minulých letech věnována do tomboly při mysliveckých
akcích. V rámci těchto akcí byla uspořádána Poslední leč ve Lhotě pod Džbánem, 2 hony a
myslivecký ples v Mutějovicích. Hlavní cena na mysliveckém plese byl v roce 2012 jelen.
Z výtěžků těchto akcí je pak financován nákup zvěře do honitby a oprava mysliveckých
zařízení.
Členská základna měla v roce 2012 22 členů.
Dne 9.11.2012 proběhla Valná hromada honebního společenstva v zasedací místnosti
Obecního úřadu Mutějovice. Vzhledem k tomu, že uběhlo 10 leté období, byla tato valná
hromada volební. Na valné hromadě byl zvolen honebním starostou Honebního
společenstva Mutějovice ing. Zdeněk Rosa a místostarostou pan Josef Kříž.
Valná hromada pověřila honební výbor aby do termínu 31.3.2013 uzavřel novou smlouvu na
pronájem honitby na dobu 10 let.

