Kronika

členů myslivecké společnosti

BORŠICE
od roku 1923 do 2005

sestavil a zapsal v roce 2006
člen myslivecké společnosti od roku 1952
Josef Kedroň, Boršice 478

Výkon práva myslivosti myslivecké
společnosti v Boršicích po první světové válce
od roku 1923
Honební pozemky v katastru obce Boršice měly výměru celkem kolem 800 hektarů
pozemků a lesíků. Sousedí s obcemi Buchlovice, Tupesy, Zlechov, Kostelany, Nedakonice, Polešovice, Tučapy a Stříbrnice.
Za feudální doby vlády Habsburků si honební pozemky pronajímal od obce Boršice statkář
a majitel cukrovaru ve Starém Městě Máj. Za jakých podmínek se s lovnou zvěří na katastru
Boršic hospodařilo, není známo, nejsou nikde zachovány písemné záznamy.
Po první světové válce byla v roce 1923 utvořena v Boršicích myslivecká společnost,
která si pronajímala honební pozemky od honebních výborů v obci. V honebním výboru
byli zastoupení majitelé pozemků a lesíků v katastru Boršic. Za peníze získané za nájemné z honitby byla opravována polní komunikace a příslušné můstky k pozemkům.
První členové myslivecké společnosti byli sedláci, živnostníci, inteligence a lidé, kteří
investovali peníze do pronájmu honebních pozemků. V tehdejší době měla česká koruna
velkou hodnotu.
Pro ochranu proti pytlákům lovné zvěře byl ustanovený členy společnosti Josef Gabriel, kolář z Boršic, zvaný pantáta. Rovněž byl ochráncem přírody a drobné polní zvěře
v době hájení. Rád lovil ondatry u splavu u dolního mlýna.
Po první světové válce po roce 1918 si bez povolení úřadu mohl koupit loveckou zbraň
každý, kdo měl peníze. Loveckou zbraň vlastnili majitelé vinic k odhánění špačků, kteří
ve velkých hejnech nalétali a sedali do vinic a dělali velké škody na úrodě hroznů. V
tehdejší době se používaly lovecké zbraně zvané dvojky, drátěnky lankasterky, s natahovacími kohouty. Po roce 1923 se mohl stát členem myslivecké společnosti kdokoliv, pokud měl peníze na zbraň a jiná vydání, jako byly náboje a jiná zařízení pro lov
potřebná, nájemné honitby rovněž nebylo nejlevnější. Lovecké lístky se nevydávaly.
Pro myslivecké společnosti byl celostátně vydáván časopis Stráž myslivosti, kde byla
zveřejňována práva výkonu myslivosti, doba hájení a odlovu lovné zvěře. Předplatné
časopisu na rok bylo 28,- Kč a vycházel každých 14 dnů.
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Členové zakládající se společnosti MS Boršice asi v roce 1928 ve Svobodech
v březovém háji a další přizvaní hosté.

Zakládající členové myslivecké
společnosti Boršice
po první světové válce v roce 1923
František Andrýsek

starosta, Boršice 163

Jaroslav Gabriel

řezník, Boršice 143

František Gabriel

rolník, Boršice 54

Josef Lesa

pekař, Boršice 204

František Obdržálek

ředitel školy, Boršice 380

Oskar Růžička

učitel, Boršice 250

Matěj Koryčánek

rolník, Boršice 38

František Dudešek

obuvník, Boršice 339

Šimon Marášek

státní úředník, bytem Boršice 148

Josef Kamarád

zaměstnanec ČSD, bytem Boršice 153

Matěj Čagánek

rolník, Boršice 120

3

Jeden z nejstarších a zakládajících členů MS Boršice Oskar Růžička, Boršice
250 (dům je již zbourán) se svým psem Blakem.

Vznik boršické myslivecké společnosti
po 1. světové válce, po roce 1923
V obecních kronikách nejsou žádné záznamy o tom, jak se v katastru Boršic za vlády
Habsburků v naší zemi lovila drobná zvěř. Jen dle doslechu od boršických občanů je
známo, že zde drobnou zvěř lovil majitel cukrovaru Staré Město, rodina Májů. Rovněž
o tom ale nejsou nikde v kronikách žádné záznamy.
Soukromá myslivecká společnost v Boršicích vznikla až po světové válce v roce 1923.
Honitbu na odstřel drobné zvěře si pronajímala od majitelů pozemků - boršických občanů - prostřednictvím utvořených honebních výborů v obci. První členové myslivecké
společnosti byli sedláci, živnostníci, inteligence a lidé, kteří měli na pronájem honebních pozemků peníze. V tehdejší době mohl vlastnit loveckou zbraň kdokoliv.
Myslivecká společnost redukovala odstřelem rozmnožovanou polní zvěř, nejvíce
zajíce, aby nedělala škody zemědělcům na polních kulturách. Zajíc kladl do roka až
tři vrhy zajíčků. Ulovená zvěřina byla konzumována členy společnosti a prodávána
boršickým občanům. Zaječí zvěře byl dostatek. Pytláci rostli jako houby po dešti.
Pokud zajíce v loži při orání pozemků usmrtil procházející dobytek, oráč si jej nezákonně přivlastnil. Údaje o první myslivecké společnosti, např. zakládající členové,
jsou uvedeny v myslivecké kronice.
Po roce 1948 byla utvořena nová myslivecká společnost, a to myslivecká společnost
s omezenými pravomocemi. Byl založen Okresní myslivecký výbor Uh. Hradiště, kterému podléhaly všechny MS na okrese. Byla zavedena pravidla a zákony myslivosti na
ochranu a lov veškeré lovné zvěře. Bylo zavedeno plánované hospodaření s ulovenou
zvěří. Zvěřina musela být dodávána i na stoly pracujících.
Kdo chtěl vlastnit loveckou zbraň, musel absolvovat tříměsíční kurs pro výkon
práva zacházení s lovnou zbraní pro myslivecké účely v polních honitbách, který
byl ukončen závěrečnými zkouškami. Po uvážení místní myslivecké organizace a
poschválení bezpečností České republiky byl žadateli vydán lovecký lístek opravňující lovit lovnou zvěř a škodnou.
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Nástup lovců myslivecké společnosti před konáním honu. Zahájení honu
provádí myslivecký hospodář Jaroslav Čuma asi v roce 1960, zleva:
Jaroslav
Pondělek
Boršice 14
Josef
Kedroň
Boršice 478
Josef
Tomešek
Boršice 522
Miloš
Kapitán
Boršice 361
Ladislav
Bánovský
Boršice 474
Václav
Fryšták
Boršice 486
Zdeněk
Dostál
Boršice 382
Oskar
Růžička
Boršice 250
Josef
Krušina
Boršice 344
Antonín
Tomešek
Boršice 468

Po roce 1948 byl myslivecký výbor LMS Boršice
v následujícím složení:
předseda a myslivecký hospodář LMS
František Andrýsek
jednatel LMS
Oskar Růžička - učitel
pokladník LMS
Josef Lesa - pekař
členové MS
Cyril Zámečník, Jaroslav Čuma, Ondřej Kovařík,
Josef Hůlka, Josef Kedroň
Tito uvedení členové společnosti Boršice lovili drobnou zvěř na polní honitbě až do
roku 1958 a s ulovenou zvěří se nakládalo libovolně. Prodávala se občanům v Boršicích
nebo byla zdarma darována členům společnosti.
Do roku 1958 si mnozí členové společnosti v době lovu zvěře po oznámení mysliveckému hospodáři mohli v neděli dopoledne vyjít do revíru a ulovit si jednoho zajíce pro
svoji potřebu. Ulovený zajíc musel být pro pořádek v ulovené zvěři oznámen mysliveckému hospodáři. Za krásného počasí byla procházka přírodou se zbraní v ruce a dobrým
loveckým psem zážitkem, ze které se těšil každý lovec.
Schůze myslivecké společnosti se konaly nepravidelně v bytě mnohých členů společnosti, dle potřeby, a to formou besedy. Výbor organizace tehdy neexistoval. Na schůze
byli zváni vždy všichni členové společnosti. Hovořilo se o tom, co je v honitbě nového,
kolik je na polích zajíců a jiné zvěře, jaké by měly být úspěšné hony v podzimní lovecké
sezóně. Hony na polní zvěř se konaly za loveckou sezónu celkem třikrát. Dva pochůzkové a jeden zvaný kolový hlavní, a to s velkou slávou.
Členové společnosti byli v malém obsazení kolektivní, snášenliví a bez závisti jeden ke
druhému. Skutečnost byla taková, že polní zvěře bylo dostatek, jak zajíců, tak i koroptví.
Na honebních pozemcích se převážně střílela drobná zvěř, koroptev a zajíc. Vysoká
zvěř, jelen a srnčí, se popásala kolem lesů, jež patřily majitelům hradu Buchlova, rodu
Berchtoldů z Buchlovic. Hranice honebních pozemků Boršic nesahala k lesu. V tehdejší
době se černá zvěř v honebních pozemcích nevyskytovala. Nejvíce se v polní honitbě
boršického katastru střílelo koroptví, až 1500 ks za loveckou sezónu. Koroptev se střílela od 15. srpna do konce roku, nejlépe se jí dařilo na pozemcích s různými kulturami,
např. bramborami, jetelovinami a řepou.
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Odpočívající skupina členů MS při provádění honu při hlavní silnici
do Stříbrnic v roce 1968, zleva:
Josef
Nechvátal
Boršice 301
Jaroslav
Vávra
Boršice 292
Josef
Lesa
Boršice 204
Jaroslav
Čuma
Boršice 477
Josef
Hůlka
Boršice 370

Zajíc se střílel od poloviny října do konce roku. Ostatní měsíce v roce byla polní zvěř
hájena. Rovněž toulaví psi a kočky či jiná škodná se lovili málo. Odstřel zajíců se prováděl dle mysliveckých pravidel, byly tvořeny kruhové leče. Po odtroubení a zahájení
honu se střílelo na zajíce, kteří vyběhli z lože, a to v kole, až se lovecké kolo uzavřelo
a zase odtroubilo, mohlo se střílet na zajíce jen za uzavřené lovecké kolo. Uvnitř kola
pracovali jen lovečtí psi, kteří zajíce vyháněli z loží. Bohaté honební pozemky na zajíce
byly Dolní Chrástě, písečná půda, Rybníky, Padělky, Staré hory, Podstaré hory.
Po odlovu loveckého kola bylo odstřeleno 50 - 60 kusů zajíců, někdy i více. Při hlavním honu bylo utvořeno 5 loveckých kol. Výřady byly bohaté. Hony na zajíce byly konány velkoryse, za účasti pozvaných hostů z okolních společností, a na oplátku členové
naší společnosti chodili na společné hony k sousedům. Ukončení honu na zajíce bylo
spojeno s dobrou večeří ze zvěřiny. Nikdy nechyběl doprovod s dechovou hudbou po
ukončení honu na kus řeči do hostince na poslední leč. Po večeři se prováděly mnohé
myslivecké zvyky, pasování nových členů na myslivce, které prováděl léta pan Menšík
z Uherského Hradiště, jenž každému pasovanému v upomínku na pasování na myslivce
dal obraz sv. Huberta s nacionály pasování. Po večeři následovala pravidelně taneční
zábava ve vyzdobeném sále, mnohdy až do rána.
V minulých dobách se členové společnosti málo věnovali odstřelu škodné zvěře v
revíru a budování zásypů pro krmení drobné zvěře, ale přesto bylo polní lovné zvěře
dostatek. Několik rolníků ve vesnici se věnovalo pytláctví na zajíce, ne z nedostatku
jídla pro rodinu, ale aby se mohli pochlubit u piva v hostinci, jak jsou zruční a jak to
provádějí. Nejvíce zajíců se upytlačilo při orání pozemků. Zajíc se držel v loži, kudy
procházel dobytek. Oráč při chůzi brázdou holí nebo nějakým předmětem udeřil zajíce
v loži, kde byl nejvíc zranitelný, a tím ho usmrtil. Dle vyprávění mnohých rolníků ve
vesnici se upytlačilo za rok několik desítek zajíců. Pokud byl pytlák dopaden při činu,
byl za pytláctví přísně potrestán komisí při obecním úřadě.
Být výkonným myslivcem vyžadovalo především velkou loveckou vášeň a množství
osobního času. Mnoho počátečních členů společnosti z různých důvodů odešlo. Zůstali
jen milovníci přírody a vášniví lovci.
Tím skončilo vyprávění o první etapě boršické myslivosti. Přišel rok 1948 a několik let po
něm nastalo scelování zemědělské půdy a nedobrovolné tvoření zemědělských družstev.
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Odpočinek a svačina při honu v Dolní Chrásti. Na dolním snímku pravidelný
host na Kateřinském honu pan rada Menšík z Uh. Hradiště.
Fotograﬁe je pravděpodobně z roku 1968.

Na posledních lečích se vařívalo. Snídalo se svařené víno nebo čaj, uzenina nebo ovar.
Hlavní jídlo a jídlo po skončeném honu bývalo v pohostinství.
V pozdější době se na myslivecké chatě vařila polévka z bažantích slepic s nudlemi.
Hlavní jídlo bylo pak ze zvěřiny, a to např. zaječí guláš nebo srnčí na smetaně.
Připravit zvěřinu není jednoduchá věc. Málokterá kuchařka to dovede. Guláš ze zvěřiny potřebuje hodně cibule, tuku a různé koření, papriku sladkou i pálivou.
Svíčkovou na smetaně je nutné předem dobře nasolit, naložit do zeleninového láku,
smíchat s různým kořením a nechat určitý čas naležet. Před pečením maso řádně prošpikovat slaninou a se zeleninou nechat péct.
Každá kuchařka, která pracuje se zvěřinou, považuje přípravu za své malé tajemství.
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Josef Kedroň, mladý začínající člen MS Boršice se svým psem Zorka.
Přichod domů v roce 1955.
Ing. Jaroslav Čuma, dlouholetý myslivecký hospodář se svým psem
Dášenkou.

V roce 1948 zavládl v Československu nový režim, socialistický
komunismus, a ten z různých důvodů vyřadil další členy naší
společnosti z výkonu práva myslivosti. Bezpečnost jim odebrala
zbraně a zakázala jim jakoukoliv činnost ve společnosti
Takovéto hospodaření s lovnou zvěří trvalo až do roku 1958. Po tomto roce začalo celostátní scelování zemědělské půdy, likvidovaly se veškeré remízy a lesíky,
nastalo jarní smykování půdy a zajíců na polích začalo pomalu ubývat. Nový režim umožňoval pracujícím, za určitých podmínek, stát se lovcem zvěře, a členské
myslivecké základny se rozšiřovaly. Bylo třeba se aktivně zapojit, vysazovat na
neplodných pozemcích nové remízy, aby skýtaly ochranu pro veškeré ptactvo a zvěř
v přírodě. V této době boršická myslivecká společnost se svými členy vysázela tisíce jehličnanů, stromků, které slouží jako krytina dodnes. Jsou vysázeny tzv. Rozpukliny, Cukrů kopec, Svobody, Skalka aj. Sázelo se za pomoci žáků ZDŠ Boršice.
Větrolam vysázený mezi Dolními díly a Horními díly byl zemědělským družstvem
zlikvidován. Důvod zrušení tohoto větrolamu myslivecké společnosti nebyl znám.
Myslivci vybudovali desítky krmelců a zásypů pro přikrmování polní zvěře a ptactva v zimním období. Členové myslivecké společnosti v Boršicích byli v minulém
století, v kritický dobách, které nastaly pro veškerou polní zvěř a ptactvo, velmi
aktivní a prospěšní pro záchranu a zachování ušlechtilé zvěře, která byla, je a bude
vždy ozdobou naší přírody.
Srnčí zvěř, divoká prasata a bažanti se v našem revíru v Boršicích objevili až v minulém století, a to v pozdějších letech. Bažant nahradil koroptev, která z různých příčin
úplně zmizela. Srnčí zvěř a divoká prasata byla z blízkého lesa z Chřibů vypuzena bezohlednými turisty, a hledala proto klid v polních kulturách zemědělského družstva, kde
kladla svá mláďata.
Zakládání zemědělských družstev začalo v roce 1956 scelováním zemědělské půdy
a likvidací přirozených mezí a lesíků, které poskytovaly ochranu polní zvěři, ale také
ptákům, kteří zde hnízdili, obzvláště koroptvi a zpěvnému ptactvu.
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Členové společnosti při odpočinku. Chrástě pod obcí Tučapy. V pozadí
Buchlov a Barborka, pochůzkový hon z roku 1965, zleva:
František
Čuma
Boršice 483
Vladimír
Mareček
Boršice 142
Vladimír
Bánovský
Boršice 474
Jaroslav
Čuma
Boršice 477
Jaroslav
Vávra
Boršice 292
Josef
Tomešek
Boršice 522

Rovněž zmizely z polí všechny ovocné stromy, vznikly velké lány, které byly pro polní
zvěř a ptactvo nevhodné. Když nastaly změny v polní struktuře, nastaly změny i v mysliveckém sdružení. Mnozí starší členové společnosti z funkcí ve společnosti odstoupili
a společnost se omladila.

Po roce 1958 se předsedou společnosti stal
Cyril Zámečník, řezník v Boršicích
jednatelem,
mysliveckým hospodářem
pokladníkem

Oskar Růžička - učitel v Boršicích
Jaroslav Čuma
Josef Kedroň

Byl utvořen zpřísněný Okresní výbor Mysliveckého svazu v Uherském Hradišti a vydané nové předpisy pro výkon myslivosti. Byly zavedeny zákony a pravidla na ochranu
lovné zvěře a provádění lovu zvěře. Bylo také zavedeno plánované hospodaření s ulovenou zvěří. Vznikly nové společnosti, a to s názvem Lidové myslivecké společnosti. V
nových podmínkách pro výkon myslivosti byl okresním výborem ČLMS v Uh. Hradišti
se souhlasem státu nařízen odchyt zvěře a ta byla prodávána do západních států, např.
Itálie a Francie. Tento prodej uskutečňoval Interlov Přerov.
A také byl zaveden plánovaný odstřel zajíců. Stavy v polních honitbách se snižovaly.
Do odchytu zajíců na boršickém katastru byly vždy zapojeny starší školní děti ze základní školy, které byly převáženy z místa na místo odchytu autobusy. Zajíci se chytali
do sítí 300 - 400 m dlouhých. Chytači, členové společnosti, leželi před sítěmi a chyceného zajíce v síti ukládali do připraveného pytle a pak do expedičních beden. Po odchytu
zajíců se opékaly buřty a pilo svařené víno pro zahřátí. Děti dostaly čaj a sladkosti. Tato
akce se vždy prováděla na sněhu, začátkem roku v měsíci lednu.
Polní zvěř, zajíc i koroptev, byla v zazvěřených honitbách nuceně odchytána, což se
dotklo i naší společnosti. Koroptve se chytaly jen jedenkrát, do 6 m vysokých sítí, které
dodal okresní výbor ČMS Uh. Hradiště, a to v katastru dolní strany na Rybníkách. Odchytem zajíců se stavy polní zvěře výrazně snížily. Chytalo se několikrát, jelikož za tuto
zvěr byly poskytovány výhodné ceny. Něco si ulovila škodná.
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Krmelec v zimním období pro srnčí a jelení zvěř. Nejstarší člen MS Boršice Josef
Kedroň přikrmuje srnčí zvěř jablky v roce 2005.

Racionální hospodaření na velkých pozemcích přineslo zrušení přirozených mezí a
remízů pro zvěř. Při budování zemědělských družstev nastala částečná likvidace polní
zvěře a ptactva, alespoň v naší honitbě. Velké celky zemědělské půdy byly pro vyšší výnosy chemicky hnojeny, nastalo velkoplošné smykování pozemků, tím došlo k likvidaci
nových přírůstků zaječí zvěře. Koroptev zmizela úplně, neboť hnízdění na rozoraných
mezích ani velké celky utvořených lánů polí nedovolovaly přežití krásné ušlechtilé pernaté zvěři, jako byly koroptve a křepelky.
Tomu všemu musela začít čelit omlazená myslivecká společnost, zabránit částečnému
likvidování polní zvěře tím, že byly budovány náhradní zásypy, remízky pro přikrmování pernaté zvěře a krmelce pro zajíce. Pernatá zvěř se v zimním období komorovala.
Provádělo se náhradní líhnutí koroptví, koroptví vejce se kladla pod domácí slepice,
které je vyseděly, a pak byla kuřátka vypouštěna zpět do revíru. To vše vyžadovalo mnoho práce v osobním volnu nejen samotných členů společnosti, ale mnohdy i ostatních
příslušníků jejich rodin.
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Výlož ulovené zvěře na pochůzkovém honu v katastru Kopaniny v roce
1960. Provádění vymočení zajíců pro zachování kvality masa, zprava:
Antonín
Tomešek st.
Boršice 483
Oskar
Růžička
Boršice 142
Jaroslav
Čuma
Boršice 474
Vladimír
Bánovský
Boršice 477
a jiní pozvaní hosté

Několik příhod, které se skutečně staly členům
myslivecké společnosti v Boršicích
Mysliveckým hospodářem byl ohlášen pochůzkový hon a začalo se v trati Chrastě u Tučap. Byl
krásný sluneční den a při honu přišla na účastníky únava a myslivci odpočívali. Všichni zalehli
na nejbližší mez a pušky uložili vedle sebe. Na tento pochůzkový hon s námi byl pozván, jako
stálý honec, starý známý pytlák, strýc Gabriel ze Zápotočí. Byla to odměna za to, že myslivcům
vždy se svými koňmi a vozem odvážel ulovené zajíce. Najednou při tomto odpočinku přišel za
mysliveckým hospodářem, že opodál na mezi uviděl na pelechu (jak to pytláci vždy říkají) zajíce,
ať mu půjčí pušku, aby toho zajíce mohl ulovit. To bylo pro hospodáře silné slovo. Nakonec sice
souhlasil, ale s podmínkou, že se jako doprovod zúčastní i další honci. Stalo se. Jak zbraně
ležely vedle sebe na mezi, hospodář jednu vzal a dal ji i s patronem strýcovi a ten šel lovit.
Za chvíli bylo slyšet ránu a strýc donesl zajíce na výřad. To bylo chvály. Ale z řad myslivců
se ozval hlas: „Dělej hlouposti, uvidí jej příslušník bezpečnosti (která nás stále sledovala) a
zbavíš se ﬂinty!“ Na to myslivecký hospodář povídá: „Mistře (jak jsme na něj volali), však
puška byla vaše.“ Co následovalo, není třeba popisovat, ale na konec vše dobře dopadlo.
Myslivecký hospodář Jaroslav Čuma, již na věčnosti, byl vždy pro nějakou tu legraci a za 50
let mého působení v myslivecké společnosti byly desítky taškařic, které vždy dopadly dobře,
bez urážek členů, a rádi na ně při nějaké besedě vzpomínáme.
Ještě jednu společenskou. Schůze myslivců v minulých dobách se konaly ne v hospodě,
ale vždy u některého člena společnosti. Ta, o které se teď zmíním, byla u člena Jaroslava
Pondělka staršího, rovněž již na věčnosti. V prvé řadě se odbyly organizační záležitosti a pak
se besedovalo. Rozcházeli jsme se obyčejně po půlnoci. O občerstvení nebylo nikdy nouze.
Aby klobásy byly kvalitnější, tak se u Pondělků vařily ve víně. Když jsme se rozcházeli do
svých domovů, byly nápady všelijaké. Předseda společnosti, bývalý řezník a hospodský,
doprovázel se domů s mistrem pekařským panem Lesou. Náhodou šli kolem vinného sklepa
a ve sklepě bylo veselo. Byly tam ženy družstevnice a popíjelo se. Pan Zámečník odskočil
domů, neměl to daleko, donesl kus dřeva, drát, dveře od sklepa se svým společníkem dobře
zajistili a šli se každý domů v klidu duše vyspat. Družstevníky ve sklepě vysvobodila až
žena, která šla v ranních hodinách poklízet do kravína zemědělského družstva. Bylo vidět, že
starší páni v minulých dobách měli smysl pro humor. Do této doby nikdo o tomto nemístném
žertu nevěděl, a nikdo by ani neuvěřil, že by to ti dva dokázali. Rovněž již taky nejsou mezi
námi. Zcela určitě by jim to odpustili i přítomní v tom sklepě.
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Odvoz uloveného jelena Antonínem Tomeškem v 70. letech z Chřib z části
lesa Lipová. Pomocníci J. Lesa, J. Čuma, J. Pondělek ml.

V padesátých letech vydával povolení k honu mysliveckým společnostem
okresní myslivecký svaz v Uherském Hradišti. Myslivci v Boršicích dostali povolení na pochůzkový hon na jednu sobotu. Počasí se ale v onu sobotu nevydařilo, hodně pršelo a my jsme museli hon předčasně ukončit. Tajně jsme požádali
okresní výbor o náhradní povolení pro konání honu na příští sobotu. Přišla sobota a myslivci z Boršic šli střílet. Začalo se ve Svobodech. K desáté hodině se
z ničeho nic ve Svobodech objevil příslušník veřejné bezpečnosti. Na začátku
Svobod zastupoval člen společnosti Václav Fryšták, již také na věčnosti. Příslušník veřejné bezpečnosti mu povídá: „Již nenabíjejte, hon je zakázaný, nemáte patřičné povolení k honu.“ A pokračoval dále za mysliveckým hospodářem.
Na hon byl pozván a poslán důvěrník jako dozor při konání honu, kterého vyslal
okresní myslivecký výbor, soudruh Chrástek. Myslivecký hospodář, důvěrník a
zástupce bezpečnosti si mezi sebou vyměnili několik nevybíravých slov. Nakonec příslušníku veřejné bezpečnosti ukázal myslivecký hospodář povolenku k
honu. Bylo pravděpodobné, že to bylo udání, že společnost provádí hon bez povolení. Příslušník bezpečnosti odešel bez pořízení a myslivci z Boršic pokračovali v odlovu zvěře dále, až po tučapskou silnici, kde na ně čekal mistr pekařský,
pan Lesa. Hned se vědělo, kolik uhodilo. Myslivecký hospodář začal rozhovor s
panem mistrem a povídal mu, co se odehrálo, že nám hrozí pokuta, že nám bezpečnost odebrala všechny ruksaky, prý konáme hon bez povolení. Nakonec panu
mistrovi myslivecký hospodář ukázal povolení k honu. Tím se prozradilo, kdo
měl na této akci a dalších jiných věcech podíl a proč se bezpečnost zaměřila na
společnost. Mistr dostal odměnu. Po honu zajíc, který nebyl schopný ke konzumu, byl ještě více napajcován, a to mysliveckými botami od hlavy až po zaječí
pírko. Odměnu panu mistrovi zanesl Vláďa Bánovský, který nám všem měl od
pana mistra vyřídit poděkování za dodaný dar. Vláďa si od mistra odnesl vyhubování, a přitom na celé záležitosti neměl žádné zásluhy. Ze strany myslivců to
nebylo seriózní, ale odměna v daném případě musela být.
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Socha svatého Jána v Hložkách. Nejkrásnější revír a nejpěknější vzpomínky
mnohých lovců naší společnosti.

Legálně střelený jelen v chřibských lesích
O odvoz uloveného jelena se postarali vybraní členové společnosti, kteří při dopravě
jelena z lesa zažili a také si užili. Útrata na Smraďavce u paní Švarcové byla taková,
že hodnota jelena na ni nestačila. Tančilo se, pilo se a hodovalo. Večeři připravila sama
paní Švarcová z mysliveckého práva, to jsou játra z uloveného jelena. Co se odehrálo
ještě po ukončení akce, se nedá ani povědět. Takových společných akcí za ta léta bylo
mnoho a členové na ně rádi vzpomínají.
Členové společnosti se rovněž hodně věnovali škodné zvěři, likvidaci přemnožených
lišek, šedivek, ale i toulavých psů a koček. Lišky byly norovány pomocí k tomu určených psů, norníků, nebo byla případně vykopána mladá liščata z nory. K tomu účelu
myslivecká společnost koupila hotového psa norníka se zkouškami, foxteriéra jménem
Cézar, který zlikvidoval několik nor lišek v honitbě, v Nadhorkách, v Šutrovnách a jiných místech. Byl to velmi dravý pes a vyžadoval ochranu a velkou péči.
Myslivecký hospodář společnosti vždy vyžadoval od členů společnosti chovat lovecky upotřebitelné psy, aby nebyly při prováděných honech na zajíce ztráty na postřelené
zvěři. Dohledávka byla prováděná pomocí loveckých psů, aby se mohlo pokračovat
v dalším honu.
Členové společnosti chovali převážně vysoká plemena loveckých psů, ohařů, a to různých plemen. Německé ohaře, irské setry, Gordon setra, výmara, pointry a také několik
malých plemen jezevčíků.
Ulovená zvěř byla vždy soustředěna na jedno místo a dle mysliveckých zvyklostí byla
provedena výlož. Pak byla rozdělena účastníkům lovu, a to vždy zdarma, a chovatelům
loveckých psů jako výživné na psa, rovněž zdarma. Zbytek ulovené zvěře byl dodán
do výkupny zvěřiny ve Starém Městě. Na tuto dodávku zvěřiny musela být uzavřena smlouva o výkupu zvěře, určená Okresním výborem ČMS v Uh. Hradišti. Stalo se
jednou, že smlouva na výkup zajíců nebyla uzavřena a 120 kusů zajíců nám výkupna
odmítla odebrat a vrátila je zpět. Tato zvěřina byla rozprodána v obci občanům za cenu
25,- Kč za jeden kus zajíce o váze 3,5 - 4 kg. Bylo to velké potěšení pro pokladníka
společnosti a práce navíc.

23

První pes mladého člen MS Boršice Josefa Kedroně. Německý ohař Zorka
bez rodokmenu, byla velmi poslušná.

V pozdější době byla velkým ruchem v prostorách lesa způsobeným neukázněnými turisty
srnčí zvěř z lesa vytlačená a pro lepší obživu hledala stanoviště ve velkých lánech obilí a
kukuřice, kde kladla svá mláďata. Stala se rovněž polní zvěří. Do doby soukromého hospodaření rolníků a sedláků se srnčí zvěř na polích vyskytovala jen ojediněle. Odstřel srnčí zvěře
byl redukován okresním výborem ČLMS v Uh. Hradisti a byl zaveden plánovaný odstřel.
Střílely se jen kusy s genetickou vadou a nezpůsobilé pro další chov. Během doby se u srnčí
zvěře v naší honitbě docílilo dobrých stavů se slušnými přírůstky.
Členům společnosti byl umožněn lov srnčí zvěře v honitbě ve vrchní straně u sv. Jána.
Rovněž do kukuřičných polí vycházela zvěř černá, která se dříve v honitbě
nevyskytovala. Členové společnosti společně postavili na vyhlídkových místech
pozorovatelny, aby zvěř nerušili, a pozorovali migraci srnčí a černé zvěře. Členská
myslivecká základna byla omezená a mnozí členové společnosti se mohli vyřádit.

Členové myslivecké společnosti po roce 1948,
před sloučením s MS Buchlovice:
František Andrýsek
Josef Krušina
Josef Lesa
Josef Tomešek
Oskar Růžička
Miloslav Kapitán
Matěj Koryčánek
Zdeněk Dostál
Jan Koryčánek
Karel Čuma
Jaroslav Čuma
Vladimír Mareček
Josef Kedroň

Boršice 163
Boršice 344
Boršice 204
Boršice 522
Boršice 250
Boršice 361
Boršice 38
Boršice 382
Otrokovice
Boršice 477
Boršice 477
Boršice 142
Boršice 478
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Pes César byl používán pro norování lišek. Byl velmi výkonný s dobrými
vlastnostmi, ale i velmi dravý až nebezpečný.

J. Stanislav Mikula
Josef Hůlka
Oldřich Novosád
Ondřej Kovařík
Ing. Staněk
Jaroslav Vávra
Ing. Mir. Bartošík
Jan Gabriel
Ing. Vlad. Kouřim
Jaroslav Pondělek
Vratislav Hanák
Vojtěch Durák
Karel Lanšperk
Václav Fryšták
Karel Skupina
Miroslav Skupina
Antonín Tomešek
Vít Staněk
Zdeněk Dostál
František Čuma ml.
František Čuma
František Čuma st.
Vladimír Bánovský
Zdeněk Stašek
MUDr. Mir. Sklenář

Napajedla
Boršice 370
Boršice 352
Boršice 295
Uherské Hradiště
Boršice 292
Boršice 550
Boršice 143
Boršice 510
Boršice 14
Boršice 414
Boršice 185
Boršice 614
Boršice 486
Boršice 648
Boršice 484
Boršice 468
Uherské Hradiště
Boršice 382
Boršice 483
Boršice 483
Boršice 483
Boršice 474
Staré Hutě
Uherské Hradiště
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Pavel Kedroň drží mládě lišky obecné. Norování lišek s Cézarem v Horních
Horkách. Stará liška byla zneškodněna a štěňata pochytána.

Členové MS Boršice po roce 1968 po sloučení s MS Buchlovice.
Při slučování s MS Buchlovice mnoho členů společnosti
v porovnání s předcházejícím seznamem odpadlo
Josef Krušina
Josef Lesa
Oskar Růžička
Miloslav Kapitán
Zdeněk Dostál
Karel Čuma
Jaroslav Čuma
Josef Kedroň
Oldřich Novosad
Jaroslav Vávra
Ing. Miroslav Bartošík
Ing. Vladislav Kouřím
Jaroslav Pondělek
Vratislav Hanák
Zdeněk Stašek
Karel Lanšperk
Miroslav Skupina
Karel Skupina
MUDr. Miroslav Sklenář
MUDr. Vlastimil Balatý

Boršice 344
Boršice 204
Boršice 250
Boršice 361
Boršice 382
Boršice 477
Boršice 477
Boršice 478
Boršice 352
Boršice 292
Boršice 550 člen zemědělského družstva
Boršice 510 člen zemědělského družstva
Boršice 14
Boršice 414
Staré Hutě
Boršice 614
Boršice 484
Boršice 614
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
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Kontrola loveckých lístků před konáním honu příslušníkem VB. Kontrolu prováděl člen VB Buchlovice Josef Zapletal spolu s mysliveckým
hospodářem. Hlavní hon kolem roku 1960.

V pozdější době byl přísně uplatňován politický vliv nadřízených úřadů na myslivecké
společnosti na nové předpisy pro práva výkonu myslivosti. Nový politický režim umožňoval vstup do organizace LMS všem pracujícím, a členská základna se proto
začala rozšiřovat. Obzvláště o lidi politicky angažované. Malý kolektiv s malým počtem členů byl dobře ovladatelný. S novými členy proto přišly různé názory na vedení
myslivecké agendy a začaly nesváry a tím způsobené odkloňování se od péče o lovnou
zvěř. Členů ve společnosti rapidně přibývalo a pro jejich politické uvědomění je nebylo
možno odmítnout. Mnozí přijatí členové se nechtěli přizpůsobit pravidlům péče o zvěr,
která si myslivecká organizace stanovila.
Po hospodářsko-technické úpravě zemědělské půdy, jak se tehdy říkalo, nastala celostátní úprava honebních hranic a ploch v celé Československé republice. Tato úprava
byla provedena i v boršickém sdružení. V celém státě nastalo slučování mysliveckých
sdružení do velkých honiteb, o nejméně 500 ha honební plochy. Osvědčilo se to ovšem
jen u srnčí zvěře pro její větší klid, ale drobná zvěř se nedala zachránit. V polní honitbě
koroptev vymizela úplně, zajíc a bažant zůstali omezeně.
Boršická společnost se sloučila se společností Buchlovice, a to v roce 1979. Honební
hranice byly upraveny dle přirozených hranic, aby vyhovovaly při lovu polní zvěře a
k lovu srnčí zvěře.
Byly utvořeny samostatné stranické výbory KSČ.
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Přirozený zásyp pro koroptve a jesličky pro zimní krmení zajíců, když bylo hodně sněhu. Zásypy byly tvořeny na velkých plochách bez přirozené krytiny. Záběry jsou z Podstarých Hor kolem roku 1960 naproti zemědělského družstva.
Německý ohař je majitele Jaroslava Čumy, Boršice 477.

Členové myslivecké společnosti v dřívějších dobách jen redukovali stavy polní lovné
zvěře, aby nedělala škody na polních kulturách. Ochrany, jako byly meze s různým porostem a remízy, byl v minulých letech naprostý dostatek. Zajíc spásal mladou jetelinu
a některé plodiny na polích. Bažant se v minulých dobách na katastru Boršic vyskytoval
ojediněle. Rozmnožil se a lovnou pernatou zvěří pro boršickou společnost se stal až v
padesátých letech. Dělal škodu na kukuřičných klasech, ve vinicích a na obilných klasech. Při nedostatku se živil čímkoli, v přírodě je to krásná pernatá zvěř. Ulovená zvěř
se prodávala za nízkou cenu občanům.
Lovecky upotřebitelný pes byl vždy pro lovce důležitým společníkem. Dříve se chovali lovečtí psi, a to velká plemena bez rodokmenů, mnohdy s vysokými kvalitami upotřebitelnosti. Záleželo na tom, jak si zvíře lovec vycvičil. Člen myslivecké společnosti
bez loveckého psa a bez mysliveckého časopisu byl vždy polovičním myslivcem. V
pozdějších dobách nesměl být lovecký pes bez rodokmenu na hon připuštěn. Ale toto
nařízení se nedodržovalo.
V návaznosti na havárii černobylské atomové elektrárny v Sovětském svazu v roce
1986 mohl nastat úbytek lovné zvěře i ptactva. V tehdejší době byl výzkumnými pracovníky zaznamenám radioaktivní prach na celém území Moravy. Volně se pohybující
zvěř ve volné přírodě spásala plodiny na polích i lukách, které mohly být zasaženy radioaktivitou. Od té doby začal a byl zaznamenán pokles lovné zvěře a ptactva. V časopise
Myslivost, č. 8 z roku 2000, byla v článku popisujícím havárii elektrárny vyslovena
možnost spadu radioaktivního mraku na území Moravy a také jeho důsledků.
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Velmi účinné a jednoduché zásypy pro koroptve.

Hospodářská činnost Mysliveckého sdružení
BUCHLOV Boršice od roku 1979 do roku 1989
V celostátním měřítku byly v roce 1979 v Československé republice v hospodaření s polní
zvěří v činnosti mysliveckých sdružení utvořeny větší honební celky sloučením jednotlivých
mysliveckých sdružení dohromady. Nejnižší výměra honebního revíru u polní zvěře byla
stanovena tisíc hektarů. Mělo být zamezeno nebo omezeno střílení zvěře na hranicích jednotlivých revírů mysliveckých sdružení a dosaženo zvýšení chovu lovné zvěře.
Boršické myslivecké sdružení se sloučilo s Mysliveckých sdružením Buchlovice. Bylo to
přání jednotlivců, ale do budoucna to nebylo dobré řešení. Většina členů MS Boršice si přála
spíše se sloučit s MS Stříbrnice, což se jevilo pro společnost jako výhodnější. Přesto společná činnost s MS Buchlovice přinesla v příštích 10 letech dobré výsledky v hospodaření a
zvelebení chovu zvěře, ale zlepšila se i stránka ﬁnančního růstu, jak je níže uvedeno.

Od roku 1979 do roku 1989 byl při společném hospodaření
celkem uloven následující počet kusů zvěřiny:
218
35
1 128
10 808

kusů srnčí zvěře
kusů jelení zvěře
kusů zajíců
kusů bažantů, převážně voliérový chov

V uvedeném počtu je státní výkup, zvěřina pro občany naší republiky, členy společnosti
zdarma za brigádnické hodiny a vlastní spotřeba společnosti.

Členům společnosti bylo poskytnuto za odměnu zdarma:
33
42
671
5 118
318

kusů srnčí zvěře
kusů černé zvěře
kusů zajíců
kusů bažantů z voliérového chovu
kusů divokých kachen

Část ulovené černé zvěře byla používána k vlastní spotřebě.
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Brigáda MS - zalesňování orné půdy, zleva:
Ing. Staněk, MUDr. Sklenář ml., MUDr. Sklenář, Ing. Bartošík.

Ustavující společnost pod názvem Myslivecké sdružení

BUCHLOV v roce 1979

zvolila výbor společnosti v následujícím složení:
předseda
myslivecký hospodář
jednatel
pokladník
před. revírní komise

Václav Raštica
Jaroslav Čuma
ing. Milán Kaňovský
Josef Kedroň
Oldřich Ryška

MS Buchlovice
MS Boršice
MS Buchlovice
MS Boršice
MS Buchlovice

Tato sestava zvoleného výboru trvala celých 10 let.
Po sloučení mysliveckých sdružení byla vybudována v katastru Boršic v trati Svobody
velká bažantnice pro voliérový chov bažantů.
Stavba bažantnice za pomoci brigádnických hodin členů společnosti MS BUCHLOV
trvala něco více jak půl roku. Rovněž byla prováděná fotodokumentace. Ještě téhož roku
se započalo s chovem voliérového bažanta. Jednodenní bažantí kuřátka byla zakoupená
z českých bažantnic. Provozovatelem bažantnice byl Okresní myslivecký výbor Uherské Hradiště, který bažantnici obhospodařoval od roku 1983 do roku 1989. Za chod bažantnice zodpovídalo MS BUCHLOV. Základní hejno bažantů pro příští rok bylo vybudováno z jednodenních kuřátek, o která se staral po celá léta důchodce pan Josef Holáň
z Boršic. Pro potřebu nové společnosti MS BUCHLOV bylo do roku 1989 odprodáno
16.770 kusů jednodenních kuřátek z voliérového chovu bažanta, která byla odchována
do podzimních honů a vypuštěna do revíru. Nově utvořené MS BUCHLOV obhospodařovalo 5 hektarů zemědělské půdy. Výnosy z polí byly použity pro chov voliérového
bažanta. Myslivecké sdružení vlastnilo nákladní auto a traktor.
Za ta léta se v revíru velmi pozvedla srnčí zvěř, odstřel byl redukován. U srnčí zvěře se
docílilo dobrých trofejí paroží. Byla dochována dobrá genetika srnčí zvěře. Po odchytu
několika desítek kusů zaječí zvěře a jejich prodeji Interlovu Přerov se snížily stavy této
zvěře, nastal pokles počtů zajíců ve volné přírodě, který trvá dodnes. Jiná příčina tohoto
poklesu v současnosti není známa. V minulých letech se střílelo v našem katastru za loveckou sezonu až 600 kusů zajíců. Jak je uvedeno, v roce 1983 byla vybudovaná bažantnice, jejímž investorem byl Obecní národní výbor Boršice, ﬁnanční prostředky poskytl
Okresní myslivecký výbor Uherské Hradiště a Ústřední myslivecký výbor Praha.
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Brigáda MS Buchlovice - sázení stromků pomocí mechanizace. Sázení
jehličnanů v Povinné se provádělo v 70 letech.

Dva roky po vybudování bažantnice byla stejným způsobem, svépomocí, postavena myslivecká chata, sloužící jako víceúčelové zařízení pro potřeby okresu k myslivecké činnosti,
např. výkup zvěřiny pro Interlov Přerov. Veškeré práce na této chatě byly prováděny zdarma
členy společnosti. Chata stojí na pozemku v katastru Svobody obce Boršice. Bažantnice i
chata jsou majetkem Obecního úřadu Boršice a jsou společností neprodejné.
Základní hejno voliérových bažantích slepic se každý rok obměňovalo, a to v počtu
2 000 kusů. Produkce jednodenních bažantích kuřátek dosahovala až 40 tisíc. Bažantnice vlastní líheňská zařízení.
Za uplynulá léta byla prováděna společností MS výsadba jehličnanů sloužících jako
remízy pro zvěř. Prvá výsadba byla provedena jako větrolam mezi Dolními díly a Vrchními díly, s povolením představenstva družstva. Ovšem nový předseda družstva nechal
výsadbu větrolamu zlikvidovat. Nová výsadba větrolamů nebyla MS prováděná. Později však členové MS vysazovali desetitisíce jehličnanů. V Rozpuklinách byly vandaly vypáleny asi 1 metr vysoké stromky. Výsadba jehličnanů v Rozpuklinách byla obnovena.
Bažantnice vybudovaná v katastru Svobody v Boršicích pro voliérový chov bažanta
dodávala jednodenní bažantí kuřátka po celé Moravě. Práce v bažantnici byla velmi
zajímavá. Pro chov voliérového bažanta v boršické bažantnici bylo každým rokem pod
sítěmi komorováno až 2000 kusů bažantích slepic a poměrný počet kohoutů.
Chovat bažanta v zajetí byla zajímavá práce. V provozu byly tři líhně Biosky pro umělé
líhnutí bažanta. Dvě na 7,5 tisíce bažantích vajíček a jedna na 15 tisíc bažantích vajíček.
Když byly líhně v provozu, vyžadovaly odbornou obsluhu. Rovněž vylíhnutá kuřátka potřebovala důslednou péči a obsluhu. Byla snaha dosáhnout co nejmenšího úhynu vylíhnutých
kuřátek. Bažantí slepice snášely vejce volně ve voliérách pod sítěmi, kde se dvakrát denně
sbírala. Denní snůška vajíček byla v začátku měsíce června až 600 kusů.
Při snůšce vajec se slepice krmily speciálním krmivem. Po šesti týdnech života bažantíka se kuřátka vypouštěla do tzv. slunišť. Sluniště byla krytá, aby kuřátka nezmokla
a byla chráněna před škodnou. Po osmi týdnech byla vypouštěna do velkých voliér
krytých sítěmi, aby si zčásti zvykala na volnou přírodu. Po celém areálu bažantnice se
pohybovalo mnoho škodné zvěře. Největším škůdcem bažanta na bažantnici byly kuny,
proti kterým se muselo bojovat různými způsoby. Hodně také nadletovalo nad bažantnici káně lesní. Nicméně sítě nad bažantnicí dokonale bránily možnému lovu.
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Sázení jehličnanů ve Svobodech, na fotce člen společnosti J. Kedroň.
Zalešňování se provádělo v letech 1960.

Za necelý rok výstavby se vychovala v bažantnici bažantí kuřátka pro příští generaci,
a to v počtu 1000 kusů jednodenních bažantích kuřátek. Vyřazený počet bažantů ze
stávajícího hejna byl určen na podzimní lov a zazvěření polní honitby. První bažantí jednodenní kuřátka byla koupená v Čechách z bažantnice u Třech Seker. Bažanti
vychovaní v zajetí pod sítěmi dosahovali dobrých přírůstků, byli dobře opeření, s
dobrými létacími vlastnostmi. Bažantí voliéry byly velké a bažant se mohl chovat
nikým nerušen jako ve volné přírodě. Byly vytvořeny umělé kryty, aby si zvykal na
ochranu a snůšku vajíček. Jednodenní bažantí kuřátka byla dodávána mysliveckým
společnostem po celé Moravě. Kvalita chovu byla zřejmá, protože bažant nebyl dodáván jen na tuzemský trh, ale taky na zahraniční, např. do Maďarska.
S ulovenou zvěří se zacházelo jako v minulých letech. Za dobrou práci ve prospěch myslivosti ve společnosti byla odměnou ulovená zvěř z výlože, kterou členové dostávali zdarma.
Rovněž se v tehdejší době ve spolupráci se školní mládeží začalo pokračovat s výsadbou jehličnanů na neplodné půdě, jako byly Svobody, Rozpukliny nad vinárnou Sovín,
doplnil se lesík u Xaverova, Cukrů kopec a zmola nad Pondělkovým k Tučapům. Vysadila se celá Povinná v katastru Buchlovice, kde byla sázena černá borovice, a vybudovala se řada nových přirozených remízů po celé honitbě pro veškerou zvěř a ptactvo a
zeleně pro čisté ovzduší obce Boršice a krásu přírody.
Po úpravě loveckých hranic Mysliveckého sdružení BUCHLOV sahala hranice k lovu
zvěře hluboko do státních lesů, do oblasti zvané Hříšťka nad rekreační oblastí Smraďavka. V této oblasti se lovila zvěř až do roku 1989, do rozdělení obou společností.
Takto by se dalo hovořit o úspěších i neúspěších členů myslivecké společnosti v Boršicích za uplynulé minulé století. Zbraň je pro myslivce až druhořadá věc. Správný myslivec by měl mít na prvním místě zájem o krásnou přírodu a průměrný počet lovné zvěře
v revíru, aby dělala co nejmenší škody na zemědělské kultuře. Dvacáté století bylo pro
myslivce průměrné a přáli bychom si, aby jednadvacáté bylo stejně tak úspěšné.

41

Volná pochůzka po revíru v letech 1960. Lovci MS Boršice, zleva:
Jaroslav
Čuma
Boršice 477
Josef
Tomešek
Boršice 522
František
Čuma
Boršice 483
Jaroslav
Vávra
Boršice 292
Miloslav
Kapitán
Boršice 361

Do nové sloučené myslivecké organizace se přijímali jen ti členové, kteří měli o přírodu a myslivost zájem. Výjimečně se do nové společnosti nedostali zájemci z osobních
důvodů, což bylo kritizováno.
V tehdejší době byl povolen Lesním závodem Buchlovice členům nově utvořené společnosti odstřel vysoké zvěře v počtu 2 - 3 kusy jelena druhé věkové kategorie. Jelení i
srnčí zvěř vycházela z lesa do polí a páchala značné škody na zemědělské kultuře. Zemědělské družstvo Boršice od Lesního závodu Buchlovice za škody páchané na polích
vysokou zvěří nežádalo odškodné. Přenechalo členům společnosti BUCHLOV odstřel
jelenů a ti pro družstvo zase zdarma odpracovali na požádání brigádnické hodiny.
Socha sv. Jána v Hložkách u samého lesa má strategický význam, je na rozhraní lesní a
polní honitby. Její okolí je ideální k pozorování pohybu zvěře. Zde se odbývaly úspěšné
i neúspěšné lovy členů boršické společnosti, obzvláště v letech zde zmíněných. V okolí sv. Jána se soustřeďovala lovná zvěř - jelen, srnčí i divočák. Byly zde postaveny tři
pozorovatelny, ze kterých se sledoval pohyb zvěře a byl prováděn odstřel srnčí zvěře a
divočáků. Náruživí lovci z boršické společnosti zde strávili mnoho nocí pozorováním a
lovením veškeré zvěře, i škodné, jako byly lišky, toulaví psi a kočky.
Myslivecké sdružení BUCHLOV Boršice si jako dobře hospodařící organizace sjednalo
družbu (jak se říkalo dříve) s mysliveckým sdružením Javorník, hospodařícím na 4000 ha
honební plochy, převážně lesů s dobrými stavy jelení zvěře, a sousedícím s polskou státní
hranicí. O divočáky rovněž neměli nouzi. Členové byli kolektivní a dobří přátelé. Navštěvovali jsme jelení oblast Bílá voda, Rychlebské vrchy. Členové organizace BUCHLOV lovili
vysokou zvěř na Bílé vodě, v okolních lesích a oplátkou si členové z jelení oblasti rádi zastříleli na drobnou zvěř, zajíce a bažanta v Boršicích. Zůstaly jen vzpomínky z dobrého lovu na
ušlechtilou jelení zvěř. Několik dobrých trofejí máme v Boršicích a při víně a dobrém guláši
ze zvěřiny na myslivecké chatě vzpomínáme na dobře organizované hony na drobnou zvěř
a přátelské posezení se členy společnosti v Boršicích.
Na myslivecké chatě BUCHLOV v Boršicích byli rovněž ubytování několik dní hosté
z ústředního mysliveckého svazu z Jugoslávie. Přijeli si prohlédnout do České republiky
chov voliérového bažanta, který nebyl v Jugoslávii zaveden. Hosté byli ze severní části
Jugoslávie, z jelení oblasti. Myslivecká chata sloužila k různým akcím, např. ke školení
zaměstnanců, zvláště podniku Zemědělské výrobní sdružení v Uh. Hradišti. Rovněž k
rekreačnímu účelům rodin uvedeného podniku.
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Výřad ulovených bažantů v roce 1975 - myslivecká chata bažantnice. Hlavní
Kateřinský hon.

Zemědělské výrobní sdružení pomohlo doplnit mysliveckou chatu různým zařízením
bez ﬁnanční náhrady, proto ji nejvíce využívalo pro potřebu svého podniku. Hlavním
hospodářem celého objektu bylo Myslivecké sdružení BUCHLOV Boršice, které provádělo údržbu chaty a vedlo celou hospodářskou činnost související s provozem chaty.
Myslivecká chata slouží a bude i do budoucna sloužit boršickým občanům k svatebním oslavám, k oslavám různých jubileí a rodinných událostí, aby byla plně využita.
Společenská místnost je celá vyložená dřevem a dekoračním zařízením a má kapacitu
až 65 hostů. Je zavedeno ústřední topení i elektrické otápění celého objektu. Budova je
vybavena i pokojemi pro případné ubytování účastníků oslav.
Boršická Myslivecká společnost BUCHLOV obhospodařovala v minulosti 5 - 6 ha
zemědělské půdy. Pozemky u bažantnice, vrchní i dolní Svobody, jsou zčásti nemovitým
majetkem Obecního úřadu v Boršicích, Hájky (1 ha) spadají pod obec Tučapy. Uvedené
pozemky myslivecká společnost užívala bezplatně. Výnosy z pozemků byly užívány
k provozu bažantnice, jako krmná základna pro chov bažanta. Pěstovala se pšenice,
kukuřice a řepa. Část pozemků je na velkých svazích, pšenice z těchto míst musela být
sklizena kombajny rumunské výroby s výkyvnými tlumiči, určenými pro svahový terén,
které vlastnilo zemědělské družstvo Boršice. Úroda byla dobrá, jeden rok se urodilo na
pozemcích až 200 centů pšenice. Pozemky se hnojily drůbežím trusem z drůbežárny ze
Starého Města, a to v tekutém stavu.
Od roku 1979, kdy byli členové MS Boršice sloučeni s členy MS Buchlovice,
pracoval po dvě pětiletá funkční období zvolený výbor organizace, který nebyl po
celých deset let obnoven nebo doplněn. Naposledy byl členy organizace zvolen 17.
listopadu 1989, ale i přes velmi dobré výsledky MS BUCHLOV Boršice nový demokratický systém rozdělil společnost opět na dvě samostatná myslivecká sdružení,
a to na boršické a buchlovické.
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Výzdoba kulturního domu v Boršících na kateřinskou zábavu v roce
1978. Výzdobu v kulturním domě v Boršicích prováděl a navrhoval
boršický občan Jaroslav Hlaváček.

Za dobu činnosti Mysliveckého sdružení
BUCHLOV Boršice bylo docíleno následujících výsledků:
Odlov zvěře od roku 1979 - 1989 celkem:
Státní výkup, členům zdarma, spotřeba MS BUCHLOV

Členy společnosti bylo odloveno:
218 ks srnčí zvěře, 318 ks divokých kachen, 35 ks jelení zvěře, 106 ks zvěře černé
(divočáků),1 128 ks zajíců, 10 808 ks bažantů.
O váze: 24 796 kg a ceně: 425 557,- Kč.

Členům společnosti bylo poskytnuto zdarma:
33 ks srnčí zvěře, 318 ks divokých kachen, 205 ks vysoké zvěře (jelen, laň, kolouch),
42 ks zvěře černé (divočáků), 671 ks zajíců, 5 118 ks bažantů.
O váze: 9 502 kg a ceně: 146 534,- Kč.

Pro státní povinný výkup byla odlovena zvěř:
O váze: 7 209 kg a ceně: 131 401,- Kč.
Uvedené výsledky práce mysliveckého sdružení BUCHLOV Boršice se předkládaly
Okresnímu výboru ČSMS v Uherském Hradišti, a to pravidelně za uplynulý lovecký hospodářský rok. Jsou to výsledky velmi dobré a troufáme si říci, že těchto výsledků nedocílilo
žádné myslivecké sdružení na okrese Uherské Hradiště. Obzvláště u položky ZDARMA členům naše myslivecké sdružení mělo a má dlouholetou tradici v chovu drobné lovné zvěře. V
poslední době i v chovu voliérového bažanta. V dobách minulých i přítomných k nám rádi
přicházeli hosté na společné hony, které bývaly bohaté na zvěř.
Uplynulé desetiletí bylo po stránce produktivity velmi dobré, a to především díky
organizaci společenské, která nebyla ovlivněna politikou dané doby. A nadále bychom
si přáli, aby zájem o myslivost byl spojen s poznáním krásy a ochrany přírody, rozmnožováním ptactva, zkvalitňováním genetiky lovné zvěře a plněním dalších úkolů, které
budou vždy pro myslivce důležitější než trofeje vystavené doma v pokoji.
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Trofej Jeseníky, člen Josef Kedroň.

Boršická bažantnice byla známá jako dobrá základna pro prosperující chov voliérového bažanta. I v Praze na Ústředním výboru mysliveckého svazu doporučili Myslivecké společnosti BUCHLOV Boršice výstavbu bažantnice v boršickém katastru. Všem
mysliveckým sdružením v okrese bylo schváleno a doporučeno podílet se na výstavbě
tohoto zařízení. Taky se tak stalo, členové společností celého okresu Uherské Hradiště
pomohli budovat bažantnici, aby byla co nejdříve v provozu a mohla sloužit k záchraně
bažanta v našem okrese a celé oblasti.
Zájem byl posléze takový, že Ústřední výbor mysliveckého svazu v Praze provedl zasedání Ústředního výboru členů výboru celé republiky na myslivecké chatě v Boršicích
a při té příležitosti si prohlédl nově vybudovanou bažantnici, její chod a chov voliérového bažanta. Prostory pro chov bažanta a vysoké sítě ve voliérách dovolují bažantům v
zajetí takové možnosti jako ve volné přírodě a současně je bažant velmi dobře chráněn
před dravci. V celé tehdejší Československé republice nebyly zařízeny voliéry pro chov
bažanta s tak vysokými sítěmi.
Stravování na zasedání Ústředního výboru ČSMS Praha bylo zajištěno Mysliveckým
sdružením BUCHLOV Boršice na dobré úrovni. Účastníkům zasedání byla podávána
zvěřina na různé způsoby. Stravu ze zvěřiny připravovaly manželky členů společnosti.
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Nástup lovců i hostů na hlavní hon MS Boršice v roce 2004. Hon zahájil
předseda MS Miroslav Skupina. Pokyny pro konání honu a průběh řídil myslivecký hospodář Jaroslav Pondělek. Signály pro konání honu zařídil člen MS
Zdeněk Stašek.

Rozdělení Myslivecké společnosti BUCHLOV
a Boršice na dvě samostatné myslivecké
organizace po sametové revoluci v roce 1989
Ke konci myslivecké sezony roku 1989 byla rozdělena aktiva společností a rozpočítána na podíly jednotlivých členů a ﬁnanční hotovost společnosti byla rozdělena. Rovněž
byl rozdělen nemovitý majetek těchto organizací. MS Buchlovice dostalo nákladní auto,
MS Boršice si ponechalo traktor s příslušenstvím. Zůstatek bažantí zvěře ke konci roku
byl odloven a rozdělen. Chata a bažantnice jako majetek Obecního úřadu Boršice zůstaly v užívání MS Boršice k udržování, a to bezplatně.
Nově utvořená organizace MS Boršice společně s Okresním výborem ČSMS v Uherském Hradišti zakoupila v červnu roku 1990 jednodenní bažantí kuřátka. Členové
boršické společnosti je vychovali a část dospělého bažantího hejna, jako voliérového
odchovu, si ponechali pro podzimní odlov a kmenový stav pro příští rok pro snůšku
bažantích vajíček na vylíhnutí pro další generaci. Obsluhu při líhnutí bažantů a veškeré
práce na bažantnici zařizoval a prováděl člen společnosti Karel Čuma. Kontrolu nad
odchovanou bažantí zvěří si ponechal Okresní výbor ČSMS Uherské Hradiště. Bažanti
se krmili z dřívějších zásob pšenice.
Umělý odchov bažantů přestal během několika let prosperovat. Po dlouhých letech
provozu se na bažantnici začal podepisovat zub času a scházely jak léky pro léčení bažanta ve voliérovém chovu, tak i prostředky na rekonstrukci.
Léky byly drahé, ﬁnanční prostředky omezené, a začal se tedy projevovat úhyn této
zvěře. Podmínky přestaly být vyhovující pro chov voliérového bažanta ve stejném rozsahu jako dříve. Obsluha a péče o voliérového bažanta se podstatně snížila. Po deseti
letech existence se kvůli postupné devastaci provozu muselo přistoupit k úplnému zastavení líhnutí voliérového bažanta.
Členové společnosti přestali mít o chov voliérového bažanta zájem. Je to práce velmi
náročná, zodpovědná a za daných okolností přinášela pouze malý nebo vůbec zádný
zisk. Po rozdělení všech společností v okrese po roce 1990 nebyl o jednodenní bažantí
kuřátka pro všeobecný nedostatek ﬁnančních prostředků zájem.
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Zleva dva kusy srnčí trofeje MS Boršice na výstavě v Nedakonicích.
Ohodnocení komisí bylo velmi dobré.

V poslední době, několik let po rozdělení mysliveckých společností, stává se bažant,
i z voliérového chovu, velmi cenným zbožím. Interlov nabízí a dává za výkup živého
dospělého bažanta až 80,- Kč/ks. Mnozí členové společnosti našeho MS dávají přednost
odlovu bažanta i za cenu ztráty. O rozšíření bažanta ve volné přírodě přestal být zájem.
Co se odchová, to se posléze odloví.
Několikahektarový pozemek v užívání Mysliveckého sdružení Boršice se přestal užívat pro myslivecké účely. Nechal se ladem, a společnost proto byla nucena krmivo pro
bažanty na podzim nakupovat.
Po 17. listopadu v roce 1989 nastaly změny v celé Československé republice i ve
vedení mysliveckých sdruženi. V roce 1990 po výroční hodnotící členské schůzi Mysliveckého sdružení BUCHLOV nebylo po odloučení Buchlovic bráno v úvahu usnesení
členské schůze sdružení Boršic z roku 1990, kde bylo dohodnuto pokračovat s novým
boršickým výborem, který byl zvolen členy společnosti na 4 roky, v činnosti společnosti
až do roku 1993. Mnozí členové nebyli spokojeni s dosavadními výsledky a s činností
výboru mysliveckého sdružení. Po odloučení členů Mysliveckého sdružení Buchovice
byly tajným způsobem zorganizovány volby výboru boršické společnosti. Nepohodlní
členové starého výboru byli odvoláni a byla utvořena nová kandidátka pro volbu nového
výboru. Za různých okolností byl pro nové období zvolen následující výbor po způsobu
nové demokracie.
předseda
myslivecké hospodář
jednatel společnosti
pokladník
předseda revír. komise

Josef Krušina
MUDr. Vlastimil Balatý
Miroslav Skupina
Jaroslav Pondělek
František Čuma

Boršice 344
Uherské Hradiště
Boršice 484
Boršice 14
Boršice 483

Tato sestava výboru hospodařila v nově utvořeném Mysliveckém sdružení Boršice dvě
volební období podle zavedeného systému dřívější společnosti MS BUCHLOV s dobrými stavy komorovaných bažantích slepic a kohoutů a neposlední i s dobře prosperující
mysliveckou chatou.
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Kontrola zbraní, loveckých lístků a alkoholu před začátekem Kateřinského
honu v roce 2005. Kontrolou na alkohol museli projít všichni lovci. Kontrolou
zbraně a loveckého lístku jen namátkou vybraní.

Po uvolnění státních hranic po roce 1990 k nám přijížděli na lovy drobné zvěře lovci
z Itálie a Rakouska. Každý lovec ze zahraničí, který chtěl lovit voliérového bažanta
či omezeně zajíce, musel zaplatit za každý lov na bažanta 2.500,- Kč. Pro pokladnu
mysliveckého sdružení to vždy znamenalo dobrý příjem sloužící ke zvelebeni boršické
společnosti. Ze zahraničí přijíždělo několikrát do roka v době lovu do Boršic z různých
zemí na lov bažanta 4 - 6 hostů.
Získat lovecké hosty byla náročná práce, znamenalo to navázat styky s kanceláří cestovního ruchu a uspokojit hosta při konaném honu, vyhovět jeho požadavkům a dbát
přitom bezpečnostních předpisů pro pohyb se střelnou zbraní v ruce. Na honech v Boršicích s účastí lovců ze zahraničí se nestal žádný úraz se střelnou zbraní. Jediný nedostatek byl, že společnost nedovedla získaným hostům předvést lovecké zvyky po honu při
společné večeři a hosty jiným mysliveckým způsobem pobavit. Doba, kdy byla boršická
myslivecká společnost na vyšší úrovni, je pryč a těžko se budou dohánět dřívější stavy
drobné zvěře, které byly dobré hlavně u chovu voliérového bažanta, a také stavy velmi
kvalitní trofejové srnčí zvěře.
V roce 2000 ve věku 69 let zemřel ing. Jaroslav Čuma, dlouholetý člen Mysliveckého sdružení Boršice a zároveň dlouholetý myslivecký hospodář uvedené společnosti s
velkými zásluhami o rozvoj myslivecké činnosti nejen v organizačním a hospodářském
vývoji MS v chovu lovné zvěře u bažanta polního. Zároveň byl průkopníkem v chovu
voliérového bažanta. Svým postojem a láskou k ušlechtilé srnčí zvěři založil v polní
honitbě MS v katastru Boršic chov dobrých trofejových srnců.
Byl předsedou Okresního mysliveckého svazu v Uherském Hradišti a členem trestní
komise při Ústředním výboru mysliveckého svazu v Praze. Svými schopnostmi a odvahou zařídil vybudování bažantnice pro voliérový chov bažanta v prostorách Svobody a
výstavbu myslivecké chaty na dobré úrovni v témže objektu. Myslivecká chata slouží
stále všem občanům jako víceúčelové zařízení.

55

Nástup před konáním Kateřinského honu v roce 2005 s nástupním signálem v
podání pana Staška. Zahájení a přivítání členů společnosti a pozvaných hostů
provedl předseda MS Boršice Miroslav Skupina. Pokyny k provedení honu přednesl myslivecký hospodář MS Boršice Jaroslav Pondělek.

S ing. Jaroslavem Čumou jsme se rozloučili dne 8. listopadu v roce 2000 ve smuteční
síni krematoria ve Zlíně. Krásný projev na rozloučenou u rakve přednesl zasloužilý a
dlouholetý člen MS Zdeněk Stašek.

Smuteční projev:
Loučení, loučení je těžká věc, když odchází do věčných lovišť smrti dobrý myslivec.
Vážená zarmoucená rodino, vážené smuteční shromáždění,
loučení z jakýchkoliv příčin s nejbližšími a přáteli zanechává v nás smutek a obavy, kdy se
zase setkáme. Na tomto místě jsou však loučení s bytostmi, které více již nespatříme, a proto
zanechávají vzpomínky v kronice života nejen u nejbližších z kruhu rodinného, ale také v
řadách přátel ty nejsmutnější. Dle gregoriánského kalendáře dne 3. listopadu roku 2000 dotlouklo znavené srdce našeho kamaráda pana ing. Jaroslava Čumy. V krátkém nekrologu se
zmíním o jeho práci v zájmové činnosti, a to v tak překrásné myslivosti.
V prvé polovině padesátých let složil zkoušky z myslivosti a v krátké době nato byl
úspěšný i při zkouškách mysliveckých hospodářů. Od roku 1958 vykonával funkci mysliveckého hospodáře v honitbě v Boršicích až do listopadu 1989. Jelikož se jednalo o
mladého, perspektivního a ambiciózního člověka, který k tomu měl patřičnou erudici,
důslednost a mimo toho oplýval organizačními schopnostmi, byl použitelný pro funkce
v okresním výboru. S odstupem času se stal předsedou myslivecké komise při Okresním
výboru Československého mysliveckého svazu v Uherském Hradišti a tuto funkci vykonával několik let ve volebním období.
Vyvrcholením jeho práce v myslivosti v rámci okresu byly roky 1977 až 1989, kdy
byl ve funkci předsedy okresního mysliveckého svazu. V té době byla rekonstruována
lovecká střelnice na Salaši. Pro brodskou část okresu byla koupena a vypuštěna do volné
přírody muﬂoní zvěř s cílem k osvěžení krve zvěře původně zde žijící v těchto lokalitách. Výsledek se dostavil po pěti letech ve zlepšení trofejí a zvýšení hmotnosti zvěře.
Dále byla zakoupena živá dančí zvěř k obohacení fauny v našem okrese, jelikož do
této doby se na území okresu tato zvěř nenacházela, a byla se souhlasem nadřízených
orgánů vypuštěna do lesní honitby na polesí Velehrad. V současné době se rozšířila bez
negativních důsledků i do okolních honiteb.
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Rozchod myslivců na stanoviště před započetím honu. Stanoviště u zemědělského družstva v Boršicích v roce 2005. Pokyny prováděl myslivecký hospodář
Jaroslav Pondělek.

K záchraně bažantí zvěře, která rychle ubývala na celém území bývalé Československé republiky, byla vybudována v krátkém čase líheň a odchovna voliérových bažantů v
Boršicích, a to v dobré spolupráci s bývalým místním národním výborem a jednotným
zemědělským družstvem. Líhlo se ročně 18.000 až 42.000 bažantích kuřat, která byla
určena především pro náš okres a pak se teprve prodávala do Maďarska a jiných států.
Bylo to období, ve kterém se nejvíce investovalo pro povznesení myslivosti od poválečného založení organizace v Československu v roce 1946. Poslední stavební akcí, o
kterou se rovněž zasloužil ing. Jaroslav Čuma, bylo postavení lovecké chaty v Boršicích, víceúčelové budovy, která slouží jak myslivcům Mysliveckého sdružení Boršice,
tak okresnímu výboru mysliveckého spolku.
Jak jsem se jíž zmínil, toto období pro Jaroslava bylo vyvrcholením jeho aktivní zájmové činnosti, která si vyžádala značné úsilí organizační a téměř všechen volný čas,
nejen po pracovní době, ale i ve dnech pracovního klidu.
Nutno dodat, že tato mimořádná pracovní aktivita byla na úkor vlastní rodiny, což
jsem mu několikráte vytýkal, že není možné jej zastihnout doma, ale spíše na bažantnici.
Za toto mimořádné pracovní úsilí obdržel vyznamenání „Za zásluhy o budování myslivosti“ prvního stupně, které získal v roce 1985.
Velkého zklamání se dočkal o čtyři roky později, kdy aktivisté revoluce s něžným přívlastkem jej zbavili všech funkcí, které zastával. Tato skutečnost vedla k jeho zhroucení,
ztíženému infarktem, a v krátkém čase prodělal mozkovou příhodu.
Takto narušené zdraví si již vyžádalo omezený rytmus dalšího života. Jaroslav si to
uvědomuje a ve zbytku života odchází do ústraní. Takový je už život, že mnoho lidí v
něm nachází více zklamání a bolesti než skutečné radosti. Vše v něm má svůj začátek i
konec a sebedelší život lidský ve srovnání s věčností se rovná životu jepice.
Vážený Jaroslave!
Loučím se s Tebou a děkuji Ti za vše, co jsi vykonal pro Myslivecké sdružení Boršice a
pro povznesení myslivosti v okrese, která svou skutečností přesáhla jeho hranice.
Děkuji Ti rovněž za Ty, kteří při vítězné revoluční euforii Ti zapomněli poděkovat za
práci, kterou jsi odvedl.
Čest Tvé památce!
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Rozestup při vyhánění bažantů v sadech u družstva. Postup při provádění
honu na polní zvěř v roce 2005.

Činnost členů mysliveckého sdružení
v roce 2003
Činnost členů mysliveckého sdružení v Boršicích nespočívá jen v lovení zvěře. Střílí jen takovou zvěř, která je nežádoucí k dalšímu chovu, zvláště zvěř srnčí. Zvěř drobná, jako jsou bažanti
- bažantí slepice, se v polní honitbě nestřílí. Střílí se jen bažantí kohout. Po těchto lovech v podzimním období nastává pro lovenou zvěř klid. V zimním období členové mysliveckého sdružení
čistí a doplňují zásypy a krmelce pro veškerou zvěř. Do zásypů je sypán pozadek, odpad po
čištění obilí od zemědělského družstva a soukromě hospodařících rolníků. Krmelce jsou plněny
jetelem, vojtěškou nebo senem, různou granulovanou směsí pro srnčí zvěř, kaštany.
V době nouze navštěvuje tato krmná zařízení i jelení zvěř z blízkého okolí Buchlovských hor. Přiživuje se, ale její odstřel není povolen. Členové Mysliveckého sdružení
Boršice v zimním období nezahálejí, jak se mnozí občané Boršic domnívají. Zvláště
když napadne hodně sněhu, polní zvěř strádá, protože veškerá půda je pokrytá sněhem
a v přírodě zůstává jen zelená ostružina a malináčí. Tyto rostliny srnčí zvěř ráda spásá.
Krutou zimu přečkávají jen silní jedinci, kteří jsou na ni připraveni za pomoci členů
mysliveckého sdružení pravidelným přikrmováním. Velkou škodu na polní zvěři myslivcům dělá škodná zvěř. Jsou to kuny, tchoři, lasice, hranostaji a jiná havěť a tu musí
myslivci stále likvidovat odstřelem. Dále také škody na lovné zvěři dělají toulaví psi
a kočky. Tato zvěř je vyhoštěná z lidských domovů jako nežádoucí miláčci dětí a loví
polní zvěř. Psi loví ve smečkách, to je dokázáno. Jeden nahání a druhý loví. Pokud se
na tyto lovce přijde, musí se likvidovat jedině odstřelem. Ať se obyvatelé, kterých se to
týká a jejich psi jsou tímto způsobem utracení, na myslivce nezlobí.
Po zimě přijde jarní období, kdy polní zvěř klade svá mláďata. Zajíc remlice vrhá svá
mláďata na ornou půdu na poli do hrud. Při jarním smykování polí tato zvěř často o
svá mláďata přichází a přežije pouze malá část zaječí populace. U bažantů a koroptví
zvěře není situace lepší. Přežívají jen mláďata nakladená v přirozených remízech. Tyto
přírodní podmínky musí ale myslivci stále obnovovat a vysazovat nové na neplodných
pozemcích. Taková je práce členů mysliveckého sdružení v jarním období. A to není
vyjádřeno všechno. Po zimě nastává čištění krmelců a zásypů, oprava pozorovatelen a
všeho, co lidská ruka nebo příroda za zimu poškodily, a jiné práce. Probíhá také sčítání
zvěře, která přestála zimní období. Všechno souvisí s tím, aby polní zvěř v naší přírodě
byla zachována a škody na zemědělské kultuře byly co nejmenší.
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Přinášení a odevzdání ulovené zvěře leveckým psem střelci. Pes Goro,
majitel loveckého psa Josef Žajdlík, člen MS Boršice. Broskvoňové sady v
Šutrovnách v roce 2005.

Plánovaný odstřel srnčí zvěře MS Boršice:
srnčata nežádoucí pro další chov
srny přestárlé pro další chov
srnci
celkem

5 kusů
4 kusy
6 kusů
15 kusů

Myslivecký výbor sdružení přiděluje odlov trofejové zvěře zasloužilým členům společnosti a členům, kteří dovršili 50 let života. Na katastru v naší společnosti byl uloven a
nalezen zhaslý srnec s dobrou trofejí s bronzovou bodovou hodnotou. Tato hodnota byla
uznána Okresním mysliveckým výborem v Uherském Hradišti. Uvedené trofeje byly
vystaveny na oblastní výstavě trofejí v Nedakonicích.
Odchov divokých kačen na vodní ploše zdrže ZD Boršice
Myslivecké sdružení Boršice kupuje každoročně 100 až 150 kusů káčat ve stáří 8 týdnů
a do dospělosti, do doby, kdy budou kačeny schopné k lovu, je chová na uvedené vodní
zdrži. Dospělé kačenky přitahují na vodu několik desítek divokých kačen. Lov divokých
kačen se provádí od 1. 9. do 30. 11. Dny určené pro lov kačen jsou středa a sobota před
rozedněním. Slovitelnost kačen je 70% a více. Hodnota zvěřiny je průměrná.
Vysázené jehličnany v katastru Boršic skýtají přirozenou ochranu zpěvnému ptactvu a lovné
zvěři. Aktivita sloučených členů MS byla dobrá a za uplynulá léta se vybudovalo pro ochranu
zvěře hodně remízů, vysázelo množství zeleně pro čistotu ovzduší obce Boršice a krásu přírody.
V roce 1989 nastala po 17. listopadu změna v politickém systému Československé republiky, což
si většina občanů jíž přála, nastaly ovšem také velké změny v celém hospodářství naší země a
tyto změny se dotkly celostátně také myslivecké činnosti. Většina mysliveckých sdružení se
rozpadla a opět vyvstaly nové malé honební revíry, což nedopadlo dobře pro lovnou drobnou
zvěř, srnčí a také pro jednotlivé společnosti. Začaly politické nesváry, likvidace staré struktury jednotlivých výborů mysliveckých sdružení, což se dotklo i Mysliveckého sdružení
BUCHLOV. Došlo k odloučení členů MS Buchlovice, které se osamostatnilo, a boršické MS
si utvořilo nový myslivecký výbor společnosti v následujícím složení:
předseda
myslivecký hospodář
pokladník
jednatel

Josef Krušina
MUDr. Vlastimil Balatý
Jaroslav Pondělek
Ing. Miroslav Bartošík
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Správné vystavování loveckého psa před zvěří do příchodu lovce.
Vyrušení v zimním období srnčí zvěře na Otupešních nad Boršicemi.

Toto nové složení mysliveckého sdružení MS Boršice začalo pracovat ve šlépějích
starého výboru i s chovem voliérového bažanta, který byl dokonale zaveden. Existovalo
chovné bažantí hejno, ale stále pod vedením Okresního mysliveckého výboru Uh. Hradiště. Tam rovněž s novými členy výboru nastaly změny ve vedení myslivecké agendy.
Odbyt jednotlivých jednodenních voliérových bažantích kuřátek poklesl pro nedostatek
peněz v nových na okrese utvořených mysliveckých sdruženích.
Po převratu l7. listopadu 1989 se otevřely státní hranice, nastala možnost zvát zahraniční hosty, kteří měli o československé hony velký zájem. MS Boršice toho využila a
zahraniční hosty několik let zvala na odstřel voliérových bažantů. Byl to pro společnost
určitě velký ﬁnanční přínos. Zahraniční hosté přijížděli z Itálie, Rakouska, Holandska.
Bažantnice začala být po několika letech v provozu zdevastována a voliérový chov bažantů postupně slábl, až se vyřadil úplně. Po potřebu společnosti MS se bažantí kuřata
kupovala, a to ve stáří 8 týdnů, a dochovala se do podzimních honů pro volný odstřel.
Slovitelnost odchovaných voliérových bažantů je 50 - 60 %. Srnčí zvěř v revíru poklesla
na 50 % z dřívějších stavů. Genetika trofejoví je podprůměrná.
V letech 1987 - 8 převzala vedení MS Boršice mladá generace, která se snaží převzetý
revír zvelebit, jak srnčí, tak i drobnou zvěř, ale stavy zvěře se daří do revíru doplňovat
jen pomalu. Nejsou peníze na zakoupení nové drobné zvěře na osvěžení krve v revíru.
Honební pozemky jsou velmi chudé na zajíce i na volně žijícího divokého bažanta.
Několikahektarový pozemek se po roce 1990 přestal bezplatně užívat pro myslické
účely ke krmení voliérového bažanta a strádající polní zvěře v zimních měsících.
Pozemky se nechaly ladem a společnost byla nucena krmivo pro voliérového bažanta pro podzimní odlov nakupovat. Do osmi týdnů se voliérový bažant krmil jen
šrotem s určitými komponenty.
Líhně na bažantnici pro líheň třiceti tisíc bažantích vajíček nejsou a nebyly deset let v provozu. Vzhledem k zařízení je to velká škoda. Lovecké zbraně teď myslivcům slouží jen
k redukování černé zvěře, aby se nepřemnožila a nedělala škody na polních kulturách.
Nastal také značný úbytek zpěvného ptactva a polní lovné zvěře. Myslivecká společnost by měla pokračovat na zvelebování přírody a hlavně se zaměřit na činnost vedoucí
k záchraně polní lovné zvěře. Zalesňovat neplodnou půdu, vysazovat remízy jako krytinu pro drobnou zvěř. Likvidovat škodnou v revíru, toulavé kočky a psy, hubit přemnožené lišky, které přenáší vzteklinu, nebezpečnou i pro člověka. Podpořit novou výsadbu
veškerých stromů v přírodě, tvorbou nových přírodních remízků.
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Členové a pozvaní hosté na svačině při konání Kateřinského honu v roce 2005
na klubovně u letiště.

Držitelem honitby je honební společenstvo ve složení:
starosta
místostarosta
členové

František Cukr
Jaroslav Pondělek
Karel Brázdil
Ing. Alois Tománek
František Brzica
Petr Matoušek
Miroslav Matějka

Boršice 496
Boršice 14
Boršice 337
Boršice 671
Boršice 24
Boršice 599
Boršice 265

Činnost Mysliveckého sdružení Boršice
za rok 2004
Myslivecké sdružení Boršice má 24 členů. Výbor organizace mysliveckého sdružení
má sedm členů zvolených členskou základnou v roce 2001.

Členové výboru organizace MS v roce 2004 jsou následující:
myslivecký hospodář
předseda
místopředseda
ﬁnanční hospodář
jednatel
kulturní referent
člen výboru

Jaroslav Pondělek
Miroslav Skupina
Karel Skupina
Ing. Jan Chovanec
Radomír Hrabálek
Pavel Novotný
Milan Podráský

Boršice 14
Boršice 484
Boršice 648
Boršice 332
Boršice 6
Boršice 153
Boršice 255

K čemu slouží honební výbor v obci
Vlastníci pozemků v obci pronajímají svá pole, na kterých se pase polní zvěř, Mysliveckému sdružení Boršice. Za tímto účelem Obecní úřad obce Boršice svolává vlastníky všech
pozemků v katastru obce. Na tomto shromážděni si občané, držitelé půdy, zvolí 7členný
honební výbor, včetně starosty a místostarosty honebního výboru. Ostatní zvolení členové
dělají poradní sbor. Honební výbor pronajímá se souhlasem majitele pozemků, stvrzeným
jeho vlastnoručním podpisem, honební plochy v obci mysliveckému sdružení.
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Závěrečný nástup na konci honu v roce 2005 s výřadem ulovené zvěře. Poděkování provedl předseda společnosti MS Boršice Miroslav Skupina, dále
pak poděkoval za účast a ukázněnost myslivecký hospodář Jaroslav Pondělek.

Tak zní myslivecký zákon. Honební výbor stanoví Mysliveckému sdružení Boršice na
vzniklou honitbu nájemné. S ﬁnanční hodnotou hospodaří honební výbor obce. Myslivecké sdružení se podřizuje požadavkům honebního výboru k výkonu práva lovu na
pozemcích majitelů pozemků v katastru obce.
Tolik na vysvětlenou, jak se pronajímá honební plocha pro lov polní zvěře Mysliveckému sdruženi Boršice.
Výbor organizace MS se schází pravidelně na své schůze každý měsíc. Členské schůze
mysliveckého sdružení jsou svolávány třikrát do roka. Výbor organizace MS se pravidelně na svých schůzích zabývá záležitostmi týkajícími se chovu polní zvěře a organizačními záležitostmi.
Plánovaný odlov srnčí zvěře pro rok 2004 dle věkových kategorií
Skutečný odlov srnčí zvěře pro rok 2004 činil
Plánovaný odlov zaječí zvěře pro rok 2004
Skutečný odlov zaječí zvěře pro rok 2004 činil
Plánovaný odlov pernaté zvěře pro rok 2004
Skutečný odlov pernaté zvěře pro rok 2004 činil
Odlov černé zvěře pro rok 2004 činil
Odlov divoké kačeny pro rok 2004 činil

15 kusů
16 kusů
20 kusů
18 kusů
20 kusů
13 kusů
21 kusů
62 kusů

Odstřel škodné zvěře v revíru (liška a jiná havěť) podle hlášeného odstřelu členy mysliveckého sdružení kontroluje myslivecký hospodář organizace.
Činnost Mysliveckého sdružení v Boršicích začíná každoročně oﬁciálně prvního ledna, ale ve skutečnosti přímo navazuje na poslední loveckou sezónu minulého roku. Začíná v zimním období dezinfekcí a čištěním zásypů pro krmení polní zvěře a různých
predátorů, kteří se přiživují v revíru. Provádí se také čištění jeslí pro srnčí zvěř. Myslivecký hospodář sdružení rozděluje v zimním období shora uvedené práce všem členům
společnosti a provádí kontrolu, zdali jsou dané úkoly členy organizace MS splněny.
Nastane-li tuhá zima s množstvím sněhu, musí se polní zvěř přikrmovat, nesmí se nechat
strádat. Do zásypů pro pernatou zvěř se dávají pozatky po čistění obilí po žních. Pozatky MS
získává od soukromých zemědělců pana Karla Brázdila a pana Antonína Pondělka z Boršic.
Pro srnčí zvěř se pro přikrmování používají granule se všemi komponenty, které srnčí zvěř
v zimě potřebuje. Srnčí zvěři je rovněž předkládána kusová sůl, kterou zvěř potřebuje celý
rok. Náklady na krmení granulovanou směsí v zimním období hradí společnost.
V zimním období a po celý rok se členové společnosti mysliveckého sdružení starají
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Kateřinská zábava v kulturním domě v Boršicích v roce 2005. Losování
tomboly prováděl člen MS Boršice Milan Podráský.

o bezpečnost srnčí a zaječí zvěře. Do volné přírody jsou vypouštěny občany Boršic a
sousedních obcí kočky jako nežádoucí miláčci. V zimních měsících narušují klid srnčí a
zaječí zvěře psi ve smečkách a dělají nemalé škody na polní zvěři.
V jarních měsících po uplynulé lovné sezóně provádí členové společnosti MS sčítání
polní lovné zvěře kvůli zjištění jejího možného přírůstku během roku a podle výsledků
myslivecké společnosti v Boršicích schválí odlov polní zvěře a jaké množství zvěře se
může odlovit. A to jak u zaječí, tak i u srnčí zvěře. U srnčí zvěře je povolen odlov podle
jednotlivých kategorií. Jedná se o odlov srnčat nezpůsobilých pro další chov, dále se loví
přestárlé srny a pro genetiku nezpůsobilí srnci. Ulovená zvěř musí být označená vizitkou k tomu určenou podle mysliveckého zákona platného v naší republice. Pro lov srnčí
zvěře je určeno období, kdy se může srnčí zvěř lovit, a to podle jednotlivých kategorií.
V posledních letech se vyskytuje v honitbě větší množství černé zvěře - divokých prasat, než je přípustné. Zvěř páchá velké škody na zemědělských kulturách. Myslivecké
sdružení je povinno tuto zvěř likvidovat odstřelem. Chránit se musí jen bachyně černé
zvěře vodící selata. Myslivecké sdružení bylo požádáno soukromým zemědělcem panem Karlem Brázdilem z Boršic o odlov divokých prasat na jeho hektarovém pozemku
kukuřice v katastru Kopaniny a louky u Stříbrnic. Na myslivecké schůzi mu bylo vyhověno. V kukuřici bylo uloveno 5 kusů černé zvěře. Odlov se prováděl v podzimních měsících před sklizní kukuřice. Odstřel byl prováděn za přísného dozoru hospodáře MS.
Hospodář MS vydává všem členům společnosti povolenky pro vstup do revíru s loveckými zbraněmi, a to po celý rok. Členové organizace mají za povinnost lovit veškerou
škodnou zvěř v revíru společnosti. Toulavé psy v honitbě dle mysliveckého zákona vydaného v České republice může odstřelit v revíru myslivecké společnosti po uvážení jen
myslivecký hospodář MS a zkoušená myslivecká stráž k tomu určená.
O činnost mysliveckého sdružení v Boršicích je veřejnost informována vývěsní tabulí, která je umístěna na návsi v Boršicích. O její obsah a využití se stará určený člen společnosti.
Ve skříňce je uveřejněn plán práce mysliveckého sdružení. Nechybí v ní ani obrázky zvěře,
která je v naší honitbě. Myslivecké sdružení v Boršicích se také stará o výsadbu lesní kultury
v části katastru v horních parcelách zvané Svobody. Pravidelně se provádí čištění od plevele
a vyžínání trávy od vysazených lesních stromků. Do budoucna by zde měl vyrůst smíšený
les, navazující na smrk vysazený v trati zvané Rozpukliny nad vinárnou Sovín.
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kačenka vodní

daněk obecný

káně lesní

sojka

lovecký pes - přináší zvěř

liška obecná

Po sametové revoluci po l7. listopadu 1989, po uvolnění státních hranic, přijížděli
do Československé republiky lovečtí hosté z Itálie lovit u nás drobnou zvěř, bažanta i
zajíce. Byli to majitelé ovocných sadů, chovatelé huculských koní a chovatelé jatečních
krocanů. Byli vybaveni dobrými zbraněmi, vždy měli dostatek nábojů a patřičnou loveckou výzbroj. V MS Boršicích byli tito hosté několikrát. V přírodě stříleli do všeho,
co vyletělo. Stříleli pernatou zvěř i chráněné ptactvo, čemuž se nedalo zabránit. Myslivci ze sousedního Rakouska, kteří byli v Boršicích na pozváni MS Boršice několikrát,
byli vždy ukáznění, stříleli zvěř určenou k lovu, dle příkazu mysliveckého hospodáře.
Nikdy s nimi nebyly problémy, byli to lovci dbalí loveckého zákona, který respektovali
u nás i ve své zemi v Rakousku.

Členové Mysliveckého sdružení Boršice
po revoluci v roce 1989:
předseda MS
místopředseda MS
hospodář MS
pokladník MS
jednatel MS
kulturní referent MS
předseda kontr. kom. MS
členové MS

Miroslav Skupina
Karel Skupina
Jaroslav Pondělek
Ing. Jan Chovanec
Milan Podráský
Karel Čuma
Ing. Petr Sklenář
Antonín Tomešek st.
Antonín Tomešek ml.
Zdeněk Dostál
Petr Skupina
Zdeněk Stašek
MUDr. Petr Sklenář
MUDr. Vlastimil Balatý
Josef Žajdlík
Radomil Hrabálek
Josef Tomešek
Ondřej Kovařík
Vratislav Hanák
Josef Kedroň

Boršice 484
Boršice 648
Boršice 14
Boršice 332
Boršice 255
Boršice 320
Uherské Hradiště
Boršice 468
Boršice 468
Boršice 382
Boršice 320
Staré Hutě
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Boršice 637
Boršice 6
Boršice 522
Buchlovice
Boršice 414
Boršice 478
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Křepelka polní
Je ještě menší než koroptev, v minulém století u nás byla daleko hojnější než
dnes. Pak jich však začalo prudce ubývat a teprve přísná nařízení na jejich ochranu nám tohoto ptáka zachránila téměř na poslední chvíli. Křepelka je pták tažný.
Už v září odlétá do zimovišť do severní Afriky. Na těchto tazích bývala dříve
hromadně vybíjena. Protože se podařilo toto vyvražďování křepelek částečně
omezit, jejich stavy se v posledních letech opět začínají zvedat.

Koroptev polní
Stavy koroptví v České republice sice poklesly, ale přesto jsou naše země
stále nejbohatšími v Evropě na tohoto typického obyvatele zemědělských
ploch. Snažíme se, aby se u nás stav koroptví udržel a dokonce zvýšil. Omezujeme jejich odstřel a z hnízd, ohrožených senosečí, vybíráme vajíčka pro
umělý odchov. Bylo vypočítáno, že za rok sezobou u nás koroptve spolu
s bažanty vagony škodlivého hmyzu, semen a plevele. Koroptví hnízdo je
vždy v malém důlku na zemi a slepička do něho v denních intervalech snese
až patnáct olivově hnědých vajíček. Asi po pětadvaceti dnech se vylíhnou
z vajíček malá kuřátka, která si od prvního okamžiku sama sbírají potravu.
Nejdřív jenom hmyz, později i rostlinné části.

koroptev polní

Zápis do obecní kroniky v Boršicích
Polní zvěř, buď pernatá nebo srnčí, je chloubou našich polí v revíru. Že naše polní živá zvěř
je velmi dobře celostátně hodnocená, svědčí značná poptávka po ní. Xaverov Praha, podnik,
který vykupuje živou zvěř, nabízí tyto ceny za jeden kus polní zvěře. Za živého zajíce Kč
1700,-, za bažanta Kč 1500,-, nabídka byla uveřejněná v časopise Myslivost.

Provoz na myslivecké chatě a její využití
Veškerou starost o provoz na myslivecké chatě má na starosti předseda MS Miroslav
Skupina. Provádí záznam o ubytování hostů. Zájem o ubytování na chatě je skoro po
celý rok. Chata je používána na různé účely, např. rodinné rekreace v letní období,
oslavy narození či jiného rodinného výročí, anebo je využívána jen k přespání určité
skupiny lidí. Chata je doplňována různým zařízením k uspokojení potřeb každého ubytovaného hosta.

Odlov srnčí zvěře v roce 2003
Plánovaný odstřel srnčí zvěře celkem:
Srnčata I. a II. věková třída, III. věková třída

Nevyužité prostory bažantnice pro umělý chov bažanta
Pět hektraů půdy kvůli nezájmu Okresního výboru Mysliveckého svazu v Uherském
Hradišti o umělý chov bažanta bažantnice chátrá. Okresním výborem Mysliveckého
svazu Uherské Hradiště bylo zlikvidováno všechno zařízení. Pro chov umělého bažanta
zůstala jen budova a oplocení. Pro Myslivecké sdružení Boršice je nemožná obnova
tohoto umělého chovu, a to z důvodu značných ﬁnančních nákladů, které společnost
nemá. Pozemek a budova jsou vlastnictvím Obecního úřadu Boršice.

Hubení škodné a volný vstup se zbraní v ruce do honitby revíru
Myslivecký hospodář vydává každoročně všem členům společnosti povolenky na hubení škodné zvěře v revíru. Člen společnosti s povolenkou hospodáře MS se zbraní v
ruce smí chodit po revíru samostatně a hubit dle mysliveckého zákona škodnou zvěř.
V prostorách obce a v zahradách je zakázáno zbraň používat.
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Bažantí slepice
Bažantí slepice kolchidská k nám byla dovezená za časů Karla IV. a
postupem doby se české bažantnice staly nejlepšími a nejbohatšími na evropské pevnině. Svůj cizokrajný původ bažant prozradí barevným a lesklým zevnějškem. K chovu bažantů se nejlépe hodí smíšené lesíky a pole s
hustým křovinatým podrostem, který poskytuje bažantím slepicím dobré
podmínky k hnízdění. Nenápadné slepičky tam úplně splývají se svým
okolím. Tok bažantů začíná v dubnu a trvá do května, kdy slepice založí
na zemi prosté hnízdo, snese do něho kolem 15 vajec, vysedí z nich po 25
dnech kuřátka, která hned po oschnutí vyvede ven. Bažantí kuřátka jsou
velice choulostivá a snadno podléhají nepřízni počasí a vrozené slabosti.
Dospělí bažanti žijí individuálním, spíše samotářským životem. Pouze v
zimě se srážejí v menší hejna. Dospělý bažant je velmi otužilý, mláďatům
však stačí k záhubě deštivé počasí. V létě se živí převážně hmyzem, červy
a plevelem. Kromě toho se vysoko hodnotí vývozní cena dospělého živého českého bažanta do západních států Evropy.

jelen

Kulturní akce Mysliveckého sdružení
Boršice během roku
Výbor Mysliveckého sdružení Boršice odesílá na střelecké závody ve střelbě na asfaltové holuby skupinu střelců na střelnici na Salaš. Tyto skupiny členů mysliveckého
sdružení na soutěži dosahují vždy průměrných výsledků.

Společné schůze a schůze výboru mysliveckého sdružení
Výborové schůze mysliveckého sdružení se konají jednou měsíčně. Společné schůze všech členů společnosti bývají třikrát do roka. Na společných schůzích bývají
rozděleny úkoly všem členům společnosti. Členové jsou seznámeni s organizačními
záležitostmi společnosti.

Činnost mysliveckého sdružení v jarních měsících
Po zimním období přijde jaro, kdy polní zvěř klade svá mláďata. Zajíc, remlice, vrhá
svá mláďata na zorané pole do hrud. Pokud přijde na řadu zemědělská technika, smykování pozemků, tato zvěř přichází o většinu svých mláďat. Přežije pouze velmi malá část
zaječí populace. U bažantů a koroptví zvěře není situace o mnoho lepší.
Přežívají jen jedinci v hnízdech v přirozených remízech, které proto musí členové
mysliveckého sdružení stále obnovovat vysazováním nových remízků na neplodných pozemcích. Taková je práce členů mysliveckého sdružení v jarním období. Ale
zdaleka tu není popsáno všechno. Po zimě nastává čištění krmelců a zásypů, oprava
pozorovatelen, které lidská ruka poškodila, sčítání zvěře, která obstála po zimním
období, a jiné práce související s myslivostí. Všechno souvisí s tím, aby polní zvěř v
naší přírodě byla zachována a škody na zemědělské kultuře byly co nejmenší. Polní
zvěř pernatá nebo srnčí je chloubou našich polí v revíru. Podnik Interlov Praha,
který vykupuje živou zvěř, nabízí tyto ceny: za jednoho živého zajíce 1.100,- Kč, za
bažanta 150,- Kč. Nabídka byla uveřejněna v časopise Myslivost.
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Pasování na myslivce v roce 2004 v kulturním domě v Boršicích. Pasování
prováděl dlouholetý člen MS a zkušený myslivec Zdeněk Stašek.
horní řada zleva:
Zdeněk
Stašek
Staré Hutě
člen společnosti
Miroslav
Skupina
Boršice 484
předseda společnosti
Jaroslav
Pondělek
Boršice 14
myslivecký hospodář
Josef
Žajdlík
Boršice 637
pasovaný
Ing. Petr
Sklenář
Uherské Hradiště pasovaný
dolní řada zleva:
Pavel
Novotný
Antonín
Tomešek
Vladimír
Pondělek
Zdeněk
Dostál

Boršice 153
Boršice 368
Boršice 14
Boršice 382

pasovaný
pasovaný
pasovaný
pasovaný

Tradiční ukončení podzimního loveckého honu Mysliveckého sdružení Boršice na
drobnou polní zvěř se pravidelně koná kolem svátku sv. Kateřiny. Členové mysliveckého sdružení si na konaný lovecký hon pozvou své přátele a jsou také pozváni myslivci
ze sousedních mysliveckých sdružení. Po ukončeném kolovém lovu se všichni přítomní
myslivci a pomocný personál odeberou s pozváním mysliveckého hospodáře společnosti na tradiční poslední mysliveckou leč, kde je přichystáno pro myslivce společnosti
a účastníky lovu dobré občerstvení a jídla ze zvěřiny, která připravily manželky členů
společnosti. Tato beseda myslivců bývá spojena s různými mysliveckými tradicemi.
V letošním roce bylo po dlouhých letech připraveno pasování mladých myslivců boršické společnosti do mysliveckého sdružení. Pasování provedl dlouholetý člen boršické společnosti pan Zdeněk Stašek ze Stupavy. Nynější důchodce, dřívější zaměstnanec
Lesní správy v chřibském polesí Buchlovice.

Pasováni byli:
Ing. Petr Sklenář
Vladimír Pondělek
Antonín Tomešek ml.
Pavel Novotný
Martin Dvořák
Josef Žajdlík
Petr Skupina
Zdeněk Dostál

Uherské Hradiště
Boršice 14
Boršice 468
Boršice 153
Boršice 438
Boršice 637
Boršice 320
Boršice 382

Pasování se provádí úderem pasovacím tesákem na levé rameno.
Po provedeném pasování všichni přítomní členové myslivosti přivítali mladé myslivce
do mysliveckého sdružení podáním ruky jako právoplatné členy.
Po pasování mladých myslivců nastala společná zábava za přítomnosti dechové hudby
Boršická čtyřka. Byla vystavena pěkná tombola s množstvím různých cen.
Hlavní cenou byl kus srnčí zvěře, kterou vyhrál host člena naší společnosti pana Tomeška. Losování bylo prováděno veřejně a los na tombolu stál deset korun.
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Divočáků v naších polích stále přibývá
Téměř dvě století byla černá zvěř chována už jen v uzavřených oborách,
ale po druhé světové válce se rozšířila tak, že od rok 1954 neklesl její odstřel
pod tisíc kusů a stále se blíží k dalším tisícům. Kdysi bývali divočáci hojnými
obyvateli vlhkých listnatých lesů nížin, dnes se stáhli z horských lesů do polí.
Jsou to všežravci, avšak jejich hlavní potravou jsou bukvice a žaludy.
Jinak vyhrabávají hlízy polní kultury, pochutnávají si na ponravách brouků,
chytají myši a nenechají bez povšimnuti ani ostatní tvory. Několik divočáků
dovede za noc pořádně zpustošit pěkný kus pole. Proto je také zemědělec
odedávna nerad viděl v blízkosti svých hospodářství.
Poraněný kňour, jak se říká samci, nebo bachyně se selaty se mohou stát
nebezpečnými i člověku. Maji totiž ostré špičáky, které jsou hlavně u starých
samců mohutně vyvinuté. Těmi dokážou zasadit hrozné rány. Tím víc je lov
na černou přitažlivější. Bachyně vrhá najednou až tucet selat, která jsou pruhovaná. Toto robustní zvíře váží někdy i přes 200 kg. Nebojí se postavit lovci
na odpor. Je-li zraněno, prudce zaútočí a je krajně nebezpečné. Ještě zuřivěji
útočí bachyně - prasnice, ohrožuje-li někdo její pěkná pruhovaná selátka.
Slabé zakviknuti mladého prasátka postačí, aby se rozzuřená bachyně přihnala a napadla lovce. Jinak je černá zvěř plachá.

divoká prasátka s bachyní

Taneční sál kulturního domu byl vyzdoben smrkovými stromky a preparovanou zvěřinou. Vstupné na poslední mysliveckou leč, na taneční zábavu pro hosty, bylo stanoveno
padesát korun. Rovněž byla v kuchyni kulturního domu připravená pro přítomné hosty
večeře ze zvěřiny.
Hostů na poslední leči mysliveckého sdružení bylo přes dvě stě, všichni byli velmi
spokojeni. Taneční zábava trvala do časných ranních hodin.

Pasování na myslivce
Obřad pasování na myslivce zahajuje vždy starší myslivec, který je bez úhony v činnosti v mysliveckém sdružení, slavnostním proslovem k pasovanému mládenci, mladému myslivci, který stojí po jeho levém boku. Ke slavnosti jsou pozváni sousedé, hosté
a přátelé myslivosti. K tomuto obřadu určený myslivec vezme do levé ruky připravený
lovecký tesák a podrží jej před sebou, poté dá pravou rukou pasovanému myslivci políček na levou tvář a pronese řeč asi tohoto obsahu:
Jako skutečný myslivec vpouštím Tě do řad mysliveckého cechu a dávám Ti poslední
políček, který musíš bez úhony snést. A od této chvíle už nikdy víc ani ode mne ani od
nikoho jiného.
Pasovaný mladý myslivec pak pokleká na pravé koleno a starší myslivec jej pasuje
příslušným úderem na levé rameno se slovy: Za myslivecké první ulovení lovné zvěře
pasuji Tě podle slavné myslivecké tradice na myslivce.
první úder - K poctě Hubertově platí, přízeň svou Ti patron náš rač zachovati
druhý úder - K poctě české myslivosti, kterou chraň vždy a všude s bedlivostí
třetí úder - Přijímám Tě do řad mysliveckých druhů s přáním Myslivosti zdar, buď
vítán v našem kruhu
Po tomto obřadu starší myslivec pasovaného pozvedá, podává mu ruku, obejme ho a
vítá mezi myslivce. Nato všichni přítomní přistupuji a pasovanému blahopřeji. Pak je
pasovanému myslivci předán pasovací list na památku přijetí do mysliveckého cech.
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Zajíc evropský
Je býložravý hlodavec, žijící po celé Evropě až k Uralu, v severní Africe a v přední Asii.
Ideální existenční podmínky mu poskytuje mírné podnebí, menší lesíky, louky a pole s
rozmanitými kulturami, kde nalézá dostatek obživy. Hlubokým lesům se vyhýbá. Zajíc
je zvíře bezbranné, dobromyslné, neškodné. Před četnými nepřáteli, k nimž především
patří vysoký sníh, tuhá zima, vytrvalé deště se zátopami, různé epidemie, dravci, šelmy a
konečně i člověk, ho chrání jednak úžasná rozmnožovací schopnost a jednak rychlost v
běhu. Při šestinedělní březosti metá zaječice 4 - 5krát do roka průměrně 2 až 4 mláďata, výjimečně také 5, což přibližně znamená 10 zajíčků ročně. Zaječice opouští
mláďata po čtyřech týdnech nadobro. Žádné zvěře neuhyne chorobami tolik jako
zajíců. Zajíci se nám odměňují hodnotami, o kterých nezasvěcení nemají představu a
o nichž se čtenář dozví v doprovodných textech.
Zajíc polní je opravdu samotář, který se nestará o své sousedy. Mívá na
svém sídlišti několik pelechů, v některých z nich přes den odpočívá a v noci
se vydává na pastvu. Na polích sice škodí, ale tuto škodu vyvažuje jeho významné postavení mezi naší lovnou zvěří. Vhodné životní podmínky, rychlé
rozmnožování a rozumné chránění způsobují, že i přes neobyčejně vysoký
odstřel a odchyt jsou naše stavy zajíců proti jiným evropským zemím nepředstavitelně vyšší. Živí zajíci jsou od nás vyváženi do západní Evropy.

zajíc polní

Zápis Myslivecké společnosti v Boršicích
do kroniky za rok 2005
Občas přes naši honitbu přejde v zimním období, když napadne hodně sněhu, z chřibských lesů, které nepřímo sousedí s naší honitbou, jelení zvěř a přikrmuje se v krmelcích pořízenými členy společnosti MS Boršice pro srnčí zvěř pro zimní období. Někdy
bývá jelení zvěř v naší honitbě na pokraji lesa po celé letní období, a to jen přechodně.
Z chráněné lovné zvěře je možno u nás vidět srnčí zvěř, prase divoké, bažantího kohouta, bažantí slepice, v poslední době (ojediněle) koroptev polní, kačenu divokou, přechodně i jelena ze sousedního lesa putujícího za potravou, králíka divokého.

V roce 2005 bylo uloveno:
Zajíc polní
Králík divoký
Srnčí zvěř
Bažantí kohout
Prase divoké
Kačena divoká

10 ks
0 ks
21 ks
32 ks
3 ks
119 ks

Na povolení Lesního závodu Buchlovice bylo možno ulovit jednu laň, jednoho koloucha - neulovilo se však nic.
Myslivecké sdružení Boršíce uspořádalo ve spolupráci s honebním výborem Boršice
v kulturním domě v Boršicích společné akce: dne 19. 8. 2005 Srpnovou noc a 26. 11.
2005 Poslední leč.
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Králík divoký, bratr ušáků z králíkáren
Pochází ze západního Středomoří. U nás se stále a rychle šířil od středověku, kdy sem byl uměle dovezen. Dojde-li k jeho přemnožení (již se stalo),
stane se vážným škůdcem, ale naštěstí řádila mezi králíky prudká epidemie,
která jejich řady zdecimovala. Napomohl tomu zvyk požírat vlastní trus, který králíci odkládají odděleně od trusu už přežvýkaného.

Srnčí zvěř
Srnčí zvěř miluje hluboké lesy. Dává přednost místům, kde se střídá les s poli a loukami a se slunnými pasekami. Ráda les opouští a třeba celý den vylehává ve vzrostlém obilí. Žně zaženou srnčí zpátky do lesa, ale když skončí léto a pole se zazelenají
koberci jetelin a vojtěšek, vracejí se srnci k dobré pastvě. Srnčí zůstává věrná místu
svého zrození a jen staré kusy se někdy v zimě zatoulají dál. Naši srnci obvykle dorůstají do typu šesteráka. Na první pohled působi uhlazeně a mile, ale nedejte se tím
mýlit! I v zajetí může být srnec s ostrými parůžky nebezpečný.
Srnčata jsou roztomilá, bíle skvrnitá stvořeni. Rodí se dvě nebo jen jedno v
květnu až v červnu. Najdete-li v lese nebo na poli opuštěné srnče, neodnášejte je. To si jen jeho matka na okamžik odskočila nebo z blízkého porostu jej
hlídá a brzy se k němu zase vrátí. K večeru je určitě přijde nakrmit.

trofejnový srnec

Počet členů sdružení MS Boršice v roce 2005:
Myslivecké sdružení Boršice mělo v roce 2005 22 členů.

Složení výboru sdružení MS Boršice v roce 2005:
předseda
místopředseda
myslivecký hospodář
jednatel
ﬁnanční hospodář
revizní komise

Miroslav Skupina
Pavel Novotný
Jaroslav Pondělek
Milan Podráský
Ing. Jan Chovanec
Ing. Petr Sklenář
MUDr. Vlastimil Balatý
Antonín Tomešek

Boršice 484
Boršice 153
Boršice 14
Boršice 255
Boršice 332
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Boršice 468

Honební plocha mysliveckého sdružení je 679 ha.

Bývala to pro myslivce našeho mysliveckého sdružení krásná čekaná v podvečerní
době na divokého králíka a vždy úspěšná. Jeho zvěřina byla velmi chutná. Redukce, a to
odstřelem, divokého králíka se musela provádět mysliveckým sdružením. Jeho rozmnožováni bylo veliké, remlice kladla za rok až 4 vrhy mláďat až po 10 kusech, a tato polní
zvěř dělala velké škody na zemědělských porostech a ve vinicích. Přestože nebyl divoký
králík uznán za lovnou zvěř a byl uznán jako škodná, v době kladení svých mláďat byl
chráněn, nelovil se. Lov začal až v podzimní době po sklizni obilí, po žních. Myslivci
dodnes postrádají tyto čekané na divokého králíka, kdy lovecká sezona byla vyplněna
lovem divokého králíka před nastávající hlavní loveckou sezonou na drobnou zvěř, jako
je bažant a zajíc. Tolik o divokém králíku a jeho lovu v našem mysliveckém sdružení v
Boršicích v dobách minulých a patrně také nenávratných.
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Bažantí kohout
U nás nejběžnější bažant kolchidský se chová v mnoha odrůdách - jako
mongolský obojkový, pestrý, tmavý. Bažant kolchidský pochází z Kavkazu,
ale je pokládán za naši domácí zvěř, protože v našich zemích žije 800 let a
dokonale se aklimatizoval. Dospělý, pestře vybarvený kohout váží mezi 1,25
až 1,75 kg. Je to pták toulavé a nestálé povahy. Bažantí kohout je velký asi
jako domácí slepice. Živí se v létě převážně hmyzem, červy, plži, semeny
různého plevele a také pojídá hraboše a myši.

Divoký králík - škodná pro zemědělskou plodinu
Divoký králík byl v revíru našeho mysliveckého sdružení značně rozšířen před rokem 1960 a po roce 1960. Po úpravě zemědělské půdy v době socializace vesnice
- zakládání zemědělských družstev, rozorávání všech mezí, které skýtaly polní zvěři
ochranu a divokému králíkovi prostor pro vyhrabání hlubokých nor pro kladení mláďat a jejich ochranu, byl divoký králík v našem revíru úplně z likvidován. To nejhorší,
co mohlo divokého králíka potkat, byla však zákeřná nemoc myxomatosa, která se
později rozšířila i na domácího králíka a trvá až do dnešní doby. Divoký králík byl
rozoráním přirozených mezí a nemocí myxomatosa na celém území našeho státu,
včetně revíru našeho myslivecko sdružení, úplně vyhuben.

bažantí kohout

Od roku 1950 do roku 2005 se Myslivecká
společnost Boršice rozloučila s těmito
členy naší organizace, kteří zemřeli:
jméno
č.p.
narození
František Andrýsek
163
27. 1. 1886
Cyril Zámečník
486
9. 5. 1906
Vojtěch Durák
185
21. 4. 1906
Jan Gabriel
143
5. 2. 1913
Vladimír Mareček
142
3. 12. 1904
Václav Fryšták
486
26. 10. 1935
Oskar Růžička
250
3. 12. 1896
Josef Lesa
204
21. 10. 1897
Matěj Koryčánek
38
21. 2. 1881
Ondřej Kovařík
295
27. 11. 1914
Josef Hůlka
370
17. 3. 1906
Jaroslav Vávra
292
18. 9. 1913
Jaroslav Pondělek st.
14
19. 8. 1928
František Čuma st.
483
26. 3. 1906
Oldřich Novosad
352
12. 7. 1926
Zdeněk Dostál
382
19. 1. 1940
Ing. Jaroslav Čuma ml. 417
17. 13. 1931
Vladimír Bánovský
474
11. 7. 1926
Antonín Tomešek
468
1. 1. 1930
MUDr. Miroslav Sklenář z Uherského Hradiště
Ing. Lubomír Staněk z Uherského Hradiště

úmrtí
23. 12. 1963
15. 12. 1960
3. 4. 1964
18. 5. 1980
17. 1. 1971
8. 6. 1975
15. 3. 1976
21. 11. 1969
28. 6. 1962
22. 6. 1985
19. 4. 1985
26. 8. 1995
16. 4. 1991
15. 5. 1996
25. 3. 1992
28. 9. 1996
3. 11. 2000
21. 5. 2001
11. 8. 2005

stáří
77 let
54 let
58 let
67 let
61 let
40 let
80 let
72 let
81 let
71 let
79 let
82 let
63 let
90 let
66 let
56 let
69 let
78 let
75 let

Dva členové Mysliveckého sdružení Boršice odešli z tohoto světa nepřirozenou smrtí:
Václav Fryšták ukončíl svůj život vlastní zbraní. Zdeněk Dostál ukončil svůj život porážkovou zbraní na domácí zvířata. Byli mladými členy MS sdružení.
Antonín Tomešek zemřel na posedu při výkonu práce myslivce na čekané. Ostatní členové
Mysliveckého sdružení Boršice zemřeli přirozenou smrtí, a to kvůli nemoci nebo stářím.
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Krása přírody nám zůstává skryta,
pokud neotevřeme srdce i veškeré smysly.

