Myslivecké sdružení Boršice - 2006
Myslivecké sdružení mělo v tomto roce 22 členů.
Předseda

Miroslav Skupina

Boršice 484

Hospodář

Jaroslav Pondělek

Boršice 14

Jednatel

Milan Podráský

Boršice 255

Kynologický referent

Antonín Tomešek

Boršice 468

Revizní komise

Ing. Petr Sklenář

Uh. Hradiště

V roce 2006 bylo odloveno 22 kusů srnčí zvěře, bažant polní – 49 kusů, zajíc
polní – 10 kusů, kachna divoká – 141 kusů, prase divoké – 4 kusy, liška obecná
(škodná) – 9 kusů.
Myslivecké sdružení uspořádalo ve spolupráci s honebním společenstvem Srnčí
hody v areálu letního kina dne 29. 7. a Kateřinskou poslední leč v hostinci U
Gabrielů dne 25. 11. 2006.

Myslivecké sdružení Boršice - 2007
Myslivecké sdružení mělo v tomto roce 22 členů.
Předseda

Miroslav Skupina

Boršice 484

Myslivecký hospodář

Jaroslav Pondělek

Boršice 14

Finanční hospodář

Pavel Novotný

Boršice 48

Jednatel

Milan Podráský

Boršice 255

Kynologický referent

Antonín Tomešek ml.

Boršice 468

V roce 2007 bylo odloveno - srnčí zvěř - 22 kusů, bažant polní – 89 kusů, zajíc
polní – 18 kusů, kachna divoká – 156 kusů, prase divoké – 9 kusů.

Myslivecké sdružení uspořádalo ve spolupráci s honebním společenstvem Srnčí
hody v areálu letního kina dne 28. 7. a Kateřinskou poslední leč v hostinci
U Gabrielů dne 24. 11. 2007 s tombolou s ulovené zvěře na hlavním honě.
V zimním období členové mysliveckého sdružení přikrmovali lovnou zvěř
krmnou směsí, senem a solí. Po skončení lovecké sezóny čistili krmelce
a zásypy. Po celý rok pak prováděli odstřel lišek v revíru a jiné škodné zvěře.
Starali se také o udržování lovecké chaty a areálu kolem ní.

Myslivecké sdružení Boršice - 2008
Výbor mysliveckého sdružení:
Předseda

Miroslav Skupina

Hospodář

Jaroslav Pondělek

Jednatel

Podráský Milan

Finanční hospodář

Novotný Pavel

Předseda revizní komise

Ing. Petr Sklenář

Myslivecké sdružení mělo v tomto roce 22 členů.
Černá zvěř pro dostatek potravy v lese nevycházela jako dříve na polnosti,
protože honební pozemky v boršickém katastru byly osazeny jinou kulturou
než této zvěři vyhovuje. Bylo zaseto méně kukuřice, kterou zvěř vyhledává,
a ta jí scházela až do podzimní sklizně. Odstřel černé zvěře byl taktéž
regulovaný a odloveno bylo 16 ks. Lovil se bažant kohout jen omezeně, nelovila
se bažantí slepice z důvodu zachování kmenových stavů. Bažantů bylo odloveno
77 ks. V jarních měsících u srnčí zvěře bylo provedeno sčítání této zvěře
a ponechán základní kmenový stav. Dle plánu odlovu srnčí zvěře, které schválila
Honební společnost Boršice, byl proveden odstřel 29 ks.
Hony na zajíce se nekonaly z důvodu zachování kmenových stavů této zvěře
na honebním katastru Boršice. Odloveno bylo pouze několik kusů pro vylepšení
tomboly při poslední leči na Kateřinskou zábavu. Bylo odloveno 19 ks.
Před každým prováděným honem Mysliveckého sdružení Boršice, který byl

nahlášený na okresním výboru MS Uherském Hradiště, přijela i policie
zkontrolovat lovecké zbraně, lovecké lístky a kontrolu alkoholu v krvi u všech
účastníků honu.
Tak jako v uplynulé roky i letos sdružení koupilo tří týdenní divoké kachny,
které odchovalo na pronajatém rybníku. Zde je vybudovávána ohrada a během
několika měsíců byly kačenky vypuštěny do celé plochy. Pod neustálým
dohledem proti krádeži byl odlov proveden v podzimních měsících v počtu
127 ks.
Na Štěpánském honu na drobnou zvěř dne 26. prosince 2008 se poprvé
v historii ulovil 1 ks černé zvěře o váze 29 kg za vydatné pomoci loveckých psů,
a to Jaroslavem Pondělkem.
Zimní přikrmování zvěře prováděli členové MS v určených skupinách a krmilo se
dle potřeby. Po krmení lovné zvěře v zimním období prováděli členové
společnosti MS očistu všech zásypů a krmelců, umístněných po celém
honebním katastru obce Boršice, spolu s drobnými opravami. Pro polní zvěř
v zimě zajištěno krmení - 10 q granulí a seno. Výbor MS Boršice navrhl
a doporučil odstřel trofejové srnčí zvěře pro členy, kteří dovršili významné
životní jubileum nad padesát let.
Další akce mysliveckého sdružení:
První z akcí připravenou sdružením byly povinné střelecké závody a zacházení
s loveckou zbraní na střelnici na Salaši, která proběhla 8. května.
Dále se myslivci zúčastnili sběru odpadu po vesnici i mimo ní v počtu 10 členů.
28. července se uskutečnily srnčí hody mysliveckého sdružení za účasti
Honebního výboru Boršice.
Tradiční Kateřinský hlavní hon proběhl 22. listopadu, který byl doplněn
společnou večeří. Dále následovala zábava v kulturním domě, kdy k tanci
a poslechu hrála tradiční Boršická čtyřka. Vstupné na zábavu bylo 50,- korun
a zúčastnilo se jí 150 hostů. Zábava byla doplněna bohatou tombolou,
kde se objevila většinou zvěřina a drobné dary od sponzorů.

Myslivecké sdružení Boršice - 2009
Výbor mysliveckého sdružení:
Předseda

Miroslav Skupina

Hospodář

Jaroslav Pondělek

Jednatel

Milan Podráský

Finanční hospodář

Pavel Novotný

Předseda rev. komise

Ing. Petr Sklenář

Myslivecké sdružení mělo v roce 2009 dvacet členů.
Honební pozemky v boršickém katastru byly osázeny kukuřicí, řepkou a obilím.
Tyto kultury vyhovují černé zvěři. Odstřel černé zvěře byl regulovaný
a odloveno bylo 6 kusů. Z drobné zvěře se lovil bažant kohout. Stavy této zvěře
se zlepšují díky broskvovému sadu. Bažantů bylo odloveno 123 kusů, slepice
se neloví z důvodu zachování kmenových stavů. V měsíci únoru bylo provedeno
sčítání zvěře. Této povinné akce se zúčastnilo celé myslivecké sdružení.
Tak jako v uplynulém roce i letos sdružení koupilo tři týdenní divoké kačeny.
Tyto byly umístěny na pronajatém rybníku za družstvem. Kačenky byly
pod neustálým dohledem členů proti kráděži a škodné. Bylo odloveno 133
kachen. Hony na zajíce se nekonaly z důvody zachování kmenových stavů.
V poslední leči bylo uloveno 21 kusů, které obohatily tombolu na Kateřinské
zábavě. Dle plánu odlovu srnčí zvěře, který schválila honební společnost,
byl proveden odstřel 29 kusů.
Ve dnech 3.- 5. dubna se konala výstava trofejí ve Starém Městě. Z našeho
sdružení ji navštívilo několik členů. Jako každý rok se pořádaly střelby na Salaši,
které se konaly 24. května. Dne 1. srpna byla pořádána Srpnová noc. K tanci
a poslechu hrála Boršická čtyřka. Bylo připraveno bohaté občerstvení
a nechyběla ani tombola. Zimní přikrmování zvěře prováděli členové
myslivekého sdružení v určených skupinách dle potřeby. Velkou pozornost
věnují členové také svým čtyřnohým kamarádům, bez kterých by se myslivost
nedala provozovat, jak při hubení škodné, tak při honech na drobnou zvěř.

