Myslivecké bilancování aneb z činnosti mysliveckého spolku.
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás touto cestou seznámili s našimi aktivitami. Jako
každý rok, tak i v roce 2019 se naši členové věnovali nejenom lovu zvěře, ale i péči o zvěř,
práci s mládeží nebo budování či opravě mysliveckých zařízení.
V současné době má náš spolek 16 členů (15 mužů a jednu ženu) a myslivecky
hospodaří na pozemcích v katastrech obcí Přílepy a Kněževes u Rakovníka. Samozřejmě
alfou a omegou veškeré činnosti jsou finanční prostředky. Ty získáváme jak formou členských
příspěvků, tak formou příspěvků na činnost. Každý rok žádáme i zastupitele obou obcí, tedy
Kněževsi i Přílep, zda by nám na naši činnost nějakou tu korunku nepřispěli. Většinou naše
žádost u obou obcí nezůstane bez odezvy a za to tímto oběma obcím DĚKUJEME.
Nyní bych Vás rád seznámil s některými akcemi/činnostmi, které jsme během
uplynulého roku uskutečnili.
15. června se konala v Lužné tradiční myslivecká soutěž pro děti Zlatá srnčí trofej.
Naši členové se na organizaci pravidelně podílejí nezanedbatelnou měrou. Soutěž náš spolek
i sponzoroval. Věnovali jsme dětem mimo jiné, na upomínku letošního ročníku soutěže,
trička s logem soutěže.
Pro zvěř jsme i v letošním roce oseli či osázeli dohromady cca 1,5 ha mysliveckých
políček, určených pro zlepšení životního prostředí zvěře, úživnosti honitby a krytu zvěře.
Políčka jsou malé výměry, jsou „rozeseta“ po celé honitbě a musíme se o ně starat během
celého roku. Což ve výměře cca 1,5 ha není žádná legrace, to nám jistě potvrdí každý, kdo má
třeba jen malou zahrádku…
Dále jsme v letošním roce vybudovali 6 nových napajedel pro zvěř. Napajedla mají
objem cca 50l a v letošním parném létě v nich voda vydržela pouhé tři dny, což jen potvrzuje
to, že má naše práce smysl, také jsme letos vybudovali i 3 nové krmelce pro drobnou zvěř.
Napajedla, krmelce, a to nové i ty, co jsme vybudovali již dříve, dle potřeby doplňujeme
krmivem i vodou.
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou požádali, abyste nám napajedla
nekradli a neničili. Napajedla máme označená nápisem „VODA PRO ZVĚŘ“, takže je každý
pozná. Je nám totiž smutno z toho, když přijedeme zvěři do napajedel doplnit vodu a
zjistíme, že napajedlo je poškozené, nebo že z něj kus chybí. DĚKUJEME!
Závěrem bych rád doplnil svůj příspěvek i fotografiemi
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