KRONIKA
Mysliveckého sdružení
Trhové Sviny
1973 - 1982

1973

Dne 17. března 1973 byla podepsána smlouva o postoupení výkonu práva myslivosti
s majitelem honitby Státním státkem Trhové Sviny a pronajimatelem honitby Mysliveckým
sdružením Trhové Sviny na dobu deseti roků, jest do 31. prosince 1982.
Celkový rozsah pronajmuté honitby je podle smlouvy 1.641 ha smíšených pozemků.
Výměra jednotlivých druhů půdy je uvedena ve zvláštním přehledu.
Smlouva stanoví roční nájemné z honitby celkem 1261,- Kčs; předepsaný počet
členů: 35. Další údaje jsou uvedeny ve zvláštních přehledech.

1. Přehled o výměře honitby
Celková výměra
Z toho: zemědělská půda

1 641 ha
1 191 ha

lesní půda
rybníky
jiné pozemky
Bažantnice celkem

353 ha
49 ha
48 ha
310 ha

2. Druhy zvěře
Druh
zvěře
srnčí
zajíc
bažant
v bažantnici
koroptev

Celková plocha
Celkový
Průměrná
výskytu zvěře
předeps. stav
váha
900 ha
72 kusů
1600 ha
220 kusů
350 ha
340 kusů
310 ha
150 kusů
300 ha
340 kusů

13,- kg
3,2 kg
1,- kg
1,-kg
-,25 kg

3. Jakostní třídy zvěře
Druh
zvěře
srnčí
zajíc
v honitbě
bažant
v bažantnici
koroptev

III
IV
IV

Předeps.
kmenový
stav
kusů
72
220
340

IV
IV

150
340

Jakostní
třída

Koeficient
očekávané
produkce

Poměr
pohlaví

0,9
0,6
1,5

1:1
1:6

1,5
0,5

1:6
1:1

Stanovená
průměrná
váha
v kg
13,3,2
1,1,-,25

4. Charakteristika honitby
Zemědělská výrobní oblast
Průměrná nadmořská výška
Charakteristika terénu
Druh lesů

B2
450 m
vlnitý, zčásti
pahorkatina
převážně jehličnaté

Plán lovu na rok 1973
Druh zvěře

Kmenový stav
kusů

Plánovaný
odstřel
kusů

Předeps.
dodávka podle
smluv ks

Předepsaný
odchyt kusů

srnci
srny
srnčata
srnčí celkem
72
zajíc
220
bažant
490
drobná zvěř celkem:
stanovená dodávka zvěřiny v kg:

12
8
10
30
300
400
700

8
4
4
16
50
50
100
500

17
17
17,5

Dne 24.února 1973 se sešla v Bukvici výroční členská schůze a zároveň ustavující
schůze nového sdružení. Sešlo se celkem 30 členů a 2 hosté: tajemník MěNV Trhové Sviny
J. Lavička a zástupce výboru Národní fronty v Trhových Svinech J. Buřič.
Schůzi zahájil a řídil Frant. Dušek podle schváleného programu, v němž byla zejména
zpráva předsedy M. Jaroše o činnosti MS v uplynulém období, zpráva hospodáře, referentů,
připomínky a návrhy členů, volba představenstva, předání čestných uznání a další.
Předseda MS ve své zprávě zhodnotil činnost myslivců v minulých deseti letech.
Připomněl též historii a vznik lidové myslivosti, průkopníků a propagátorů, kteří za významně
podíleli na jejím vzniku, rozšíření a pojetí činnosti. Zajímavá byla i zmínka o těch, kteří
zakládali československou myslivost po vzniku ČSR od r. 1918, o historii prvních
mysliveckých spolků v Jihočeském kraji. V roce 1973 oslaví myslivecké organizace padesáté
výročí svého založení.
Zpráva hospodáře obsahovala mnoho věcných údajů o hospodaření, o stavech zvěře
v minulých letech. Podstatnou část těchto údajů obsahují zápisy v této kronice v minulých
letech. Proto zaznamenávám jen to, o čem dosud nebyla zmínka. Sdružení má celkem 10
lovecky upotřebitelných psů, z toho 2 psi mají zkoušky všestrannosti a jejich držiteli jsou T.
Mačí a F. Dvořák. Během loňského roku byly označeny hranice bažantnice. Tabulky
s označením s příslušným upozorněním podél hranic bažantnice umístnil J. Heisenberger.
Plán lovu na rok 1972 nebyl v počtech ulovené zvěře dodržen. Během společných
honů se nastřílelo méně, než se původně předpokládalo, takže stavy zvěře ke konci
minulého roku byly o něco větší. Týká se to zejména počtu bažantů. Dodávky zvěřiny byly
však přesto dodrženy v plném rozsahu podle smluv.
Do volební komise pro návrh představenstva na další období byli zvoleni J. Kukla, P.
Černý
a J. Kocmich, do návrhové komise B. Veska, F. Kollar ml. a J. Tvaroh.
Finanční referent podal přehled o peněžním hospodaření v minulém období. Z jeho
zprávy:

Přehled za r. 1972
Příjmy celkem:
Z toho:
-za zvěř včetně dodávky a odchytu
-za povolení odchytu ondater

32 610 ,- Kčs
13 460, 50 Kčs
540 ,- Kčs

-od MěNV
-ostatní (za střel. záv apod.)
-podíly nových členů

5 000 ,- Kčs
13 459 ,- Kčs
150,88 Kčs

Vydání:
-provozní náklady
-ostatní (daně apod.)
-za psy
-nákup inventáře
-ostatní výdaje

2 900,- Kčs
1 064,- Kčs
2 400,- Kčs
5 610,- Kčs
15 814, 45 Kčs

Vydání celkem
Zůstatek na účtu STSP
Ke konci roku

27 788, 45 Kčs
11 928, 22 Kčs

Bez připomínek byl schválen také finanční plán na rok 1973.
Rozpočet na r. 1973
Příjmy :
-za zvěř
-ostatní příjmy z hospodaření
-ostatní příjmy
-střelecké akce
Příjmy celkem
Vydání:
-provozní náklady honitby
-ostatní hospod.náklady
-platby členům MS
-nákup inventáře
-ostatní výdaje
-střelecké akce
Výdaje celkem

10 000,- Kčs
1 000,- Kčs
1 000,- Kčs
12 000,- Kčs
24 000,- Kčs
9 050,- Kčs
685,- Kčs
2 500,- Kčs
1 000,- Kčs
3 200,- Kčs
8 000,- Kčs
24 435,- Kčs

Schodek 435,- Kčs bude uhrazen z rezervy na běžném účtu u STSP.
Ze zprávy soutěžního referenta uvedu přehled o odpracovaných hodinách za minulý rok:
-na úpravách střelnice odpracováno
1 516 hodin
-při střeleckých závodech (Memoriál F. D.)
224 hodin
-při VC Trocnova
669 hodin
-při odchytu zvěře
110 hodin
-obdělávání pozemků
40 hodin
-podzimní zkoušky lov.psů
140 hodin
-v zemědělství celkem
205 hodin
Členové MS celkem
2 754 hodin
Adepti a ostatní
305 hodin
Celkem
3 059 hodin
Za obětavou práci v minulém roce byla udělena čestné uznání : Státnímu statku
Trhové Sviny – převzal ředitel J. Myška, B. Veskovi, J. Mačímu, J. Pelechovi, P. Černému, J.
Kuklovi a J. Markovi.
Čestné uznání a plaketa k 25.výročí Února byla předána J. Steinbauerovi (Viz.
Snímek)
V souvislosti s uzavíráním nových smluv o pronájmu honitby byly provedeny úpravy
hranic naší honitby. Hranice mezi naší honitbou a Otěvěkem byla posunuta směrem k naší
honitbě, takže jsme postoupili MS Otěvěk cca 100 ha lesa. Nová hranice bude vyznačena

později na místě. Výměnou za tento les nám MS Otěvěk postoupilo část polí kolem střelnice.
Rovněž mezi MS Něchov a naším sdružením byla provedena úprava hranic. Nová hranice
povede od samot po cestě do Nežetic a ní třeba ji zvlášť značit. V obou případech byla
úprava provedena po vzájemné dohodě zúčastněných stran.
Výroční členskou schůzí bylo na léta 1973-1977 zvoleno toto představenstvo:
Jaroš Michal st.
předseda
Steinbauer Jan
místopředseda
Weisfeit Stanislav
hospodář
Kollar František st.
finanční hospodář
Mráz Josef
jednatel
Dušek František
kulturní referent
Mačí Tomáš
kynologický referent
Revizní komise:
Trenda Karel
předseda
Lysák Stanislav
člen
Pelech Jan
člen
Zástupce města, tajemník MěNV J. Lavička informoval členy našeho sdružení o
akcích, které hodlá MěNV podnikat ke zlepšení životního prostředí a okolí města. Většinou
budou prováděny svépomocí. Mnohé úpravy souvisí také se zájmy myslivců. Zástupce
MěNV proto požádal o spolupráci a pomoc myslivce.
Ředitel Státního statku J. Myška vysvětlil další podrobnosti o pronájmu honitby.
Zastupováním naší organizace na okresní konferenci byli pověřeni členskou schůzí
S. Weisfeit, J. Myška a J. Steinbauer.

Před zahájením příprav na Memoriál F. Dvořáka se konala dne 28. dubna v klubovně
na střelnici členská schůze, na které byly dohodnuty podrobnosti přípravy závodu, rozdělení
prací a úkolů při řízení a průběhu závodu, který se bude konat dne 5. května 1973.
Dosavadní hosté Jiří Marek a Michal Jaroš ml. byli touto členskou schůzí přijati za
členy sdružení.
Kulturní komise, Ing. Březina a PHMr Nekut byli pověřeni dopisováním do časopisu
MěNV v Trhových Svinech.
Podle návrhu nové vyhlášky o dobách lobu a hájení bude hájena škodná kromě vran
a strak, sojky bude mít vymezenou dobu lovu, černou bude možno střílet pouze kulí, nikoliv
však v noci.
Podle plánu lovu byl rozdělen odstřel srnčího. Členové byli rozděleni do dvojic podle
počtu kulovnic, aby se všichni mohli na odstřelu podílet a aby se předešlo zbytečným
škodám postřelením zvěře. Členskou schůzí bylo schváleno, aby odstřel srnců před říjí byl
zaměřen na vadné kusy, nehodící se pro další chov. Všechny srnce dodá sdružení na
smluvní dodávku.
Podle rozhodnutí této schůze byli reprezentací našeho sdružení na střeleckých
závodech pověřeni M. Jaroš ml., J. Šonka, S. Weisfeit, P. Černý, B. Veska a další člen (bude
určen později), kteří vytvoří dvě střelecká družstva.
Kromě střeleckých závodů budou se v tomto roce na naší střelnici konat kontrolní
střelby pro okolní sdružení a cvičné střelby.

Před podzimními zkouškami loveckých psů proběhla členská schůze 19. září 1973
v klubovně na střelnici. Hlavním bodem programu byla příprava podzimních zkoušek
loveckých psů.
V naší honitbě budou zkoušky konat 3 skupiny, jedna skupina v sousední honitbě
Mohuřice-Lniště a další skupina v sousední honitbě Hrádek-Pěčín. Pro skupiny, které budou
na území naší honitby byli stanoveni vedoucí: Steinbauer – Černý, Lysák – Marek, Trenda –
Kukla. Jedna skupina bude v části honitby kolem rybníka na Rejtech, poslední pak ve Březí.
Pro všechny členy našeho sdružení, kteří se budou podílet na zkouškách a pro
účastníky zkoušek bude připraveno občerstvení a společná večeře na střelnici.

Před
honů se
1973 poslední členská schůze dne 27.října 1973 na střelnici.

zahájením
sešla v roce

Nejpodstatnější částí programu bylo seznámení s novým mysliveckým řádem a
schválení termínů honů. Nový myslivecký řád byl podrobně probrán a každý člen s ním byl
obeznán. Hlavní důraz se kladl na ty části, v nichž byly proti dosavadnímu řádu nějaké
změny.
S. Lysák pak podal podrobný přehled o odpracovaných hodinách. Přehledem však
ještě nemohl být uzavřen, protože všichni členové dosud nepředložili své průkazy.
Mezi MS Otěvěk a naším sdružením došlo ke sporu o společné hranice v okolí
střelnice a u obce Otěvěk. Mezi členy MS Otěvěk došlo ke sporům a nikdo z tohoto sdružení
se nechtěl zúčastnit společného vyznačení hranic tam, kde to je nezbytně nutné. Členská
schůze proto rozhodla, aby hospodář našeho sdružení a dva členové představenstva znovu
vyzvali MS Otěvěk k účasti na vyznačení hranic podle nových nájemních smluv. O
výsledcích dalšího jednání budou členové informováni při některým honu na další členské
schůzi.
V roce 1973 bylo provedeno celkem 6 společných honů a těmito výsledky:

Datum

Místo

3 . 11.
10. 11.
24. 11.
8. 12.
23. 12.
30. 12.

Potoky, část Trojice
Březí – Nežetice
Trojice, část
bažantnice
Král. cih. – Třebíčko
Bukvice
Vrbičky - bažantnice

střel.

29
28
39
41
50
35

Účast
z toho honci
hostů
4
2
7
15
22
6

5
9
10
13
6
9

psi

5
6
9
7
14
7

41
35
64
125
51
4

Výřad
bažant
kohout
slepice
61
36
87
53
98
45

7
4
3
4

320

380

18

zaj.

Během těchto honů byla dodržována kázeň, střelecký a myslivecký řád, proto také
nedošlo k žádnému postřelení, poranění nebo jiné mimořádné události. Počasí na všechny
pořádané hony bylo poměrně dobré, jako málokterý rok předtím. Po honech bylo pořádáno
několik posledních lečí, většinou v místnostech na střelnici, které byly v létě díky brigádnické
práci členů připraveny natolik, aby bylo možno schůze a podobné akce pořádat právě tam.
Po stránce finanční je to výhodné proto, že není třeba platit značný pronájem z klubovních
místností organizacím, které nám je propůjčovaly dříve.

Přehled o rozdělení zvěřiny v roce 1973:

1)Hostům na honech
2)Honcům na honech
3)Ostatním (tj. vdovám, za práce a
služby pro sdružení, do tomboly na ples
apod.)
4)Členům prodáno
5)Členům zdarma
6)Volně prodáno
7)Dodávka podle smluv

zajíců
29
35
46

bažantů
30
15
35

84
22
62
40

64
26
109
124

Během ledna a února 1974 má být odchytáno 40 kusů bažantů, odchyt zajíce se provádět
nebude.

1974

Plán lovu 1974
Druh zvěře

Kmenový stav

Plánovaný

Předepsaná

Předepsaný

kusů
srnci
srny
srnčata
srnčí celkem
zajíc
bažant
drobná zvěř
celkem

odstřel
kusů

72
220
490

13
7
11
31
250
240

-

490

dodávka
kusů
13

odchyt
kusů

13
35
45

50
60

80

110

V sobotu dne 2.března 1974 se sešla v klubovně na střelnici výroční členská schůze.
Zúčastnilo se jí 28 členů a 8 hostů. Mezi hosty byl též předseda MěNV Trhové Sviny Jan
Krčín.
Program výroční schůze začal zprávou předsedy našeho sdružení M. Jaroše. Ve
zprávě zdůraznil velký význam myslivosti nejenom pro zlepšování životního prostředí, ale
také nemalý ekonomický význam.
Hospodář se ve své zprávě zaměřil na zlepšování životních podmínek pro drobnou
zvěř. Ve spolupráci se statkem Trhové budou určena místa, která nebude statek obdělávat,
ta by pak sdružení využilo pro pěstování krmiva a pro výsadbu remízků, jakožto krytu pro
drobnou zvěř. Přehled výřadů na jednotlivých honech, rozdělení zvěřiny a další údaje jsou
uvedeny na jiném místě v této kronice.
Revizní komise, kterou vedl K. Trenda, provedla namátkové kontroly krmení zvěře
v zimním období. Ve všech kontrolovaných krmelcích bylo založeno čerství krmivo, rovněž
krmelce byly v dobrém stavu. Celková hodnota inventáře 1889,- Kčs se nezměnila. Ve
finančním hospodaření ani v příslušné dokumentaci nebylo shledáno závad.
Ve zprávě o finančním hospodaření zdůraznil Frant. Kollar, že produkce zvěřiny
v minulém roce překročila očekávaný stav. Ostatní podrobnosti, týkající se finančního
hospodaření jsou uvedeny na následujících listech:

Přehled o finančním hospodaření v roce 1973:

Aktiva:
Hodnota inventáře
Zůstatek na účtu

7 389,- Kčs
18 439,26Kčs

Celkem

25 882,26 Kčs

Pasiva:
Podíly členů sdružení
Zvelebovací fond sdružení
Celkem
Rozdíl:

1 357,92 Kčs
2 820 ,- Kčs
4 177,92 Kčs
21 704,34 Kčs

Příjmy:
Za zvěřinu
Ostatní hospodářské příjmy
Subvence a dary
Ostatní příjmy

14 662,50 Kčs
1 000,- Kčs
6 400,- Kčs
7 510,49 Kčs

Celkem:

29 573,49 Kčs

Výdaje:
Provozní náklady:
Ostatní hospodářské náklady
Ostatní výdaje včetně střeleckých akcí

6 656,35 Kčs
2 149,40 Kčs
14 202,70 Kčs

Celkem:

23 008,45 Kčs

Rozdíl:

6 565,04 Kčs

Ostatní hospodářské údaje
Roční odvod do fondu pro rozvoj myslivosti
Váha zvěřiny dodané výkupním organizacím
Hodnota zvěřiny dodané výkupním organizacím
Váha darované zvěřiny
Hodnota darované zvěřiny
Váha odchytané zvěře
Hodnota odchytané zvěře
Celková produkce
Hodnota celkové produkce

328,- Kčs
1 283,- kg
13 742,- Kčs
474,- kg
4 520 ,- Kčs
18 ,- kg
920,- Kčs
1 775,- kg
19 182,- Kčs

T. Mačí v debatě uvedl ještě další podrobnosti o produkci zvěře ve srovnání s dřívějšími údaji
a ve srovnání s dlouhodobými průměry:
Váhový průměr srnčí zvěře před 30 lety
20,- kg
Nynější váhový průměr srnčí zvěře
13,- kg
Průměrná produkce drobné zvěře v roce 1963
0,5 kg/ha

Průměrná produkce drobné zvěře v roce 1973
1,13 kg/ha
Ke zlepšení váhového průměru a kvality srnčí zvěře nutno důsledně provádět průběrný
odstřel.
Na návrh představenstva schválila členská schůze postup při hodnocení odpracovaných hodin
členů a zásad rozdělování zvěřiny členům. Odpracované hodnoty za uplynulý rok se vždy přepočtou a
ohodnotí Kčs 5,-/hod za odpracované hodiny nad stanovený průměr a v téže hodnotě bude členům
v následujícím roce rozdělena zvěřina zdarma. Závěrem ještě přehled o odpracovaných hodin v roce
1973 a odebrané zvěřině v roce 1974:

Jméno

Odpracované hodiny
v Kčs

Bild Jan
Březina Jar. Ing.
Březinová L. Ing.
Huisl J.
Huisl O.
Cápl L. st.
Dušek Frant.
Černý Pavel
Fráně Frant.
Heisenberger J.
Jaroš M. st.
Jaroš M. ml.
Kocmich J.
Kollar F. st.
Kollar F. Ing.
Kollar K.
Kukla J.
Lysák Stan.
Mačí Tomáš
Mačí Jar.
Marek Jiří
Nekut F. PhMr.
Poes Václav
Polák Ludvík
Procházka F.
Myška Jar.
Mráz Josef
Průka Jan
Steinbauer J.
Šachta Jan
Pelech Jan
Šonka Jiří
Trenda K.
Tvaroh J.
Weisfeit Stan.
Cápl L. ml
Troup J.
Zíka J.
Přibyl Zd.
Steinbauer Zd.
Korčáková J.
Hadrávek J.

Hodnota odebrané
zvěřiny v Kčs

60,1 270,-

40,60,40,100,-

165 ,135,135,175,350,80,50,115,75,-

120,60,80,100,140,100,100,100,140,80,100,-

505,335,305,190,450,150,105,170,20,245,150,125,350,-

180,160,220,100,160,40,20,120,100,160,80,100,120,140,140,120,60,140,-

85,-

100,160,-

100,-

120,80,100,120,40,-

Přehled MěNV Trhové Sviny J. Krčín seznámil ve svém projevu naše členy s plány
výstavby města a s akcemi ke zlepšení životního prostředí. Připravuje se výstavba hotelu
v hodnotě 19.mil. korun. Investorem bude Jednota a dodavatelem stavebních prací Pozemní
stavby Č. Budějovice. Zabezpečení okolních staveb provedou Vodní stavby Praha. Hlavním
přínosem této stavby i pro myslivecké akce bude značná zvýšení počtu ubytovacích míst.

Bude také zahájena přestavba telefonní centrály na automatický provoz, stavba čistírny
odpadních vod a v příští pětiletce výstavba polikliniky, na níž se právě zpracovávají projekty.
Na návrh představenstva byl schválen ing F. Kollar ml. jako zástupce naší organizace
Národní frontě místo ing. Březiny.
Za obětavou práci v r. 1973 bylo uděleno čestné uznání J. Huislovi, J. Kuklovi, J.
Mačí,
Stan. Lysákovi, a J. Markovi. T. Mačí byla předána medaile ÚV ČMS za jeho
zásluhy pro českou myslivost.
Naše sdružení se zúčastní zahajovací schůze kooperace pro umělé líhnutí a odchov
bažantů, aby se získaly potřebné informace pro rozhodnutí o naší účasti v této kooperaci.
Předběžné informace zatím ukazují, že tento způsob umělého odchovu bude příliš drahý a
pro naše sdružení nevýhodný.
Přehled odpracovaných brigádnických hodin.
Stan. Lysák ve své zprávě uvedl přehled o odpracovaných hodinách na akcích, které
proběhly v minulém roce za účasti našich členů.
V zemědělství
Při vysazování stromků
Na mysliveckých políčkách
Na střeleckých akcí a závodech
Při podzimních zkouškách psů
Hodiny odpracované adepty
Při odchytu zvěře
Opravy a výstavba mysliveckých zařízení
Celkem

436 hodin
49 hodin
35 hodin
1 126 hodin
85 hodin
106 hodin
54 hodin
94 hodin
3 179 hodin

Zahájení výroční schůze a hlavní projevy

Péče o občerstvení

V sobotu 4. května 1974 se konal již III. ročník Memoriálu Františka Dvořáka, jehož se
kromě jiných zúčastnila také dvě naše střelecká družstva. Téměř všichni členové sdružení se
podíleli na zabezpečení plynulého chodu závodu, na jeho přípravě, ať už jako obsluhy
vrhaček a jiného strojního vybavení, jako zapisovatelé, rozhodčí, pokladní, při prodeji nábojů,
při zajišťování občerstvení apod.
Obě naše střelecká družstva úspěšně reprezentovala naše střeleckém závodě. Na
snímku jsou po vyhlášení výsledků závodu.
Během příprav na tento závod byl v místnostech klubovny na střelnici instalován
rozvod elektrického proudu – to jest světla vně i uvnitř, vypínače, kabely, svorkovnice,
zkrátka vše potřebné k tomu, aby po připojení agregátu se mohlo hned svítit. Připojení na
městský rozvod elektřiny v dohledné době nepřichází v úvahu, protože vzdálenost
k poslednímu obydlenému stavení je téměř jeden kilometr. Náklady na postavení přípojky by
byly velmi vysoké a pro naše sdružení zatím nedosažitelné.

Zahájení závodu

Ukončení a rozdílení cen

Vítězové …

V pátek 17. května 1974 se v klubovně na střelnici sešla členská schůze. Hlavními
body pořadu bylo zhodnocení průběhu „ Memoriálu F. Dvořáka“, ochrana hnízdících

bažantích slepic při senoseči a tlumení škodné v bažantnici. Dalším důležitým bodem
jednání byl nastávající odstřel spárkaté. Rozdělení a způsob odstřelu zůstává stejný jako
v minulém roce, důraz však bude kladen na průběrný odstřel. Bylo rozhodnuto, aby ten, kdo
poruší stanovené zásady odstřelu, byl zbaven možnosti napříště se po stanovenou dobu
podílet na odstřelu.
Úprava hranic s honitbou Otěvěk není dosud dořešená a proto také nebyla dosud
upřesněná a vytyčena. Členům bylo proto doporučeno, aby v této části žádný odstřel
neprováděli.
Představenstvu bylo také uloženo, aby na příští členskou schůzi připravilo limity
brigádnických hodin a návrhy na opatření proti těm členům, kteří bez omluvy neplní své
povinnosti vůči sdružení.

Po závodech pokračovali v květnu, červnu a červenci další práce na opravách motoru
a dynama, byl postaven přístřešek, do něhož byl agregát umístěn. Elektrickým osvětlením by
se značně zlepšilo prostředí a použitelnost klubovny hlavně v zimním období. Vše bylo
odzkoušeno a úspěšně připraveno k provozu. Zatěžkávací zkouška tohoto zařízení během
trocnovského střeleckého závodu proběhla úspěšně.
Kromě zavedení elektrického osvětlení byla provedena adaptace zařízení obou
loveckých kol které bylo častým zdrojem závad. Celé elektrické ovládání, jeho konstrukce i
sestrojení bylo velmi náročné na odbornou práci. Konstruktérem i výrobcem v jedné osobě
byl náš člen J. Huisl, zhotovení vrhaček na elektrické spouštění zajistil J. Kukla.
Během závodu o „Cenu Trocnova“, který se konal ve dnech 3. a 4. srpna 1974
proběhla první zatěžkávací zkouška obou dříve popsaných zařízení. Dnes možno říci, že vše
pracovalo po celu dobu závodů velmi spolehlivě. Kromě J. Huisla a J. Kukly se na instalaci
těchto zařízení podíleli B. Veska, St. Weisfeit, O. Huisl, O. Huisl ml., St. Lysák, P. Černý, J.
Marek a další členové našeho sdružení.
Několik dalších snímků z XXI. ročníků střeleckého závodu o „Cenu Trocnova“ svědčí
o tom, co bylo napsáno, o účasti a průběhu závodu.

Slavnostní zahájení

Losování startovních čísel

Ti, kteří pečovali o plynulý průběh závodu a
bezvadný chod zařízení.

Ukončení, vyhlášení výsledků a
rozdělování cen

Reprezentanti našeho sdružení byli velmi
úspěšní.

Oprava a sestavení
agregátu
na elektrické
osvětlení.

Agregát v činnosti

Povinné střelby členů našeho sdružení

Zahájení podzimních zkoušek

Úspěšné zvládnutí vlečky

Ani rozhodčí to neměli lehké…

Ti nejúspěšnější …

Radost z úspěchu měli všichni …

Také členové našeho sdružení se svými psy patřili mezi nejlepší ….

Příprava a průběh společných honů v této sezoně bylo jedním z hlavních námětů
další členské schůze, která se sešla v sobotu 19. října 1974 v klubovně na střelnici.
Podle rozhodnutí této členské schůze bude možno na každý hon pozvat celkem pět
hostů. Pozvánky bude vydávat zásadně myslivecký hospodář, aby byl přehled o počtu
zvaných hostů a aby bylo možno toto rozhodnutí dodržet. V souvislosti s blížícími se hony
byli všichni členové seznámeni s novou vyhláškou o dobách, způsobech lovu a hájení zvěře.
Během doby odstřelu srnců byli jenom na území bažantnice nalezeni 3 postřelení
srnci.
Podle rozhodnutí členské schůze z května toho roku bylo předloženo ke schválení
vyúčtování odpracovaných hodin. Všechny odpracované hodiny podle průkazů byly
přepočteny klíče 5 Kčs/hod. a v příslušné hodnotě bude každému členu dána možnost
odebrat na jednotlivých honech zdarma zvěřinu. Kdo neodpracoval stanovený limit hodin,
bude muset zaplatit sdružení odpovídající částku.
Odchyt zvěře se uskuteční v době od ledna 1975 do dubna. V lednu bude proveden
odchyt 50 zajíců a do dubna pak musí být dokončen odchyt bažantů.
Členové sdružení byli seznámeni s výsledky podzimních zkoušek loveckých psů,
které byly uspořádány v našem sdružení 15. září 1974. Naši členové, kteří na tyto zkoušky
předvedli své svěřence, se umístili takto:
1. místo
J. Heisenberger
2. místo
Stanislav Lysák
3. místo
Karel Trenda
Výborné umístění svědčí o důkladné péči a přípravě, kterou svým psům věnovali. Zachycuje
je také jeden ze snímků.

Sklizeň topinambur

Plán honů 1974
2. 11. 1974

9. 11. 1974

23. 11. 1974

7. 12. 1974

30. 12. 1974

Sraz v 8.00 u státního statku
Sled honu – Bukvice – levá strana
Výřad + poslední leč – střelnice
bažant + zajíc
Sraz v 8.00 u benzínové pumpy
Sled honu – Červený vršek – Třebíčko
bažant + zajíc
Sraz v 8.00 u Pancířů ve Březí
Sled honu – Březí – Nežetice
Výřad + poslední leč – Nežetice
bažant + zajíc
Sraz v 8.00 u Jihočeských dřevařských závodů
Sled honu – Rejta + pravá část Bukvice
Výřad – střelnice + poslední leč na střelnici
bažant + zajíc
Sraz v 8.00 u Českobratrské modlitebny
Sled honu – bažantnice – potoky
Výřad + poslední leč – střelnice
bažant + zajíc

V roce 1974 bylo celkem pět společných honů podle následujícího přehledu
Datum Místo
Účast
Výřad
Střelci Hosté Honci Psi
zajíci bažanti celk.
2. 11.
Trh. Sviny – Bukvice
41
8
10
9
50
48
98
9. 11.
Třebíčko - Č. vrch
37
10
10
9
71
60
131
23.11. Březí – Nežetice
28
9
10
8
40
27
67
7.12.
Rejta – Bukvice
34
10
11
6
80
42
122
30.12
Bažantnice - potoky
35
8
9
8
10
55
65
Celkem
45
251
232
483
Před zahájením honů byla provedena kontrola loveckých lístků a každý účastník honu byl
poučen o dodržování základních bezpečnostních pravidel. Při všech honech se kladl velký
důraz na dodržování všech zásad bezpečnosti a na kázeň, jakožto nejlepší prevenci proti
úrazům. Všichni střelci, hosté i honci byli ukáznění, takže nedošlo při žádném honu
k postřelení nebo k jinému úrazu.
Jediný hon - 9. Listopadu – se konal za krásného slunečného počasí. Na ostatních
honech nás nepřízeň počasí přímo pronásledovala. Déšť, mrazivý vítr a na posledním honu
hned zrána pořádná vánice nás na honech provázely.
Zvěřina ze společných honů v této sezoně byla rozdělena takto:
Členům
87 zajíců
65 bažantů
152 kusů celkem
Hostům
24 zajíců
26 bažantů
50 kusů celkem
Honcům
45 zajíců
5 bažantů
50 kusů celkem
Kuchařky, hudba
traktorista, trubač,
34 zajíců
31 bažantů
65 kusů celkem
MěNV, vdovám, za
práce a služby
dodávka ND, Jednotě35 zajíců
45 bažantů
80 kusů celkem
prodáno členům,
hostům apod.
50 zajíců
37 bažantů
87 kusů celkem
Do ND bylo kromě uvedené drobné zvěře dodáno 6 kusů srnců, tj. 87,5 kg, drobná zvěř
168,- kg, celkem 255,5 kg. Do Jednoty byly dodány 2 kusy srnců, tj. 28,-kg.

Do nákupních organizací bylo dodáno celkem 283,5 kg zvěřiny. Státnímu statku Trhové
Sviny bylo dodáno 6 kusů srnčí zvěře, tj. 99,- kg.
Podle plánu lovu byl dne 11. ledna 1975 uskutečněn odchyt zajíců. K jeho
úspěšnému zvládnutí přispěli kromě našich členů děti ze ZDŠ Trhové Sviny, občané, vojáci.
Z našich členů se odchytu nezúčastnili Cápl L. st., J. Myška, J. Bild, ing. Březinová, Huisl J.,
Kocmich J., Průka J. Omluveni byli Huisl J., Myška J., ing. Březinová. Odchyt proběhl za
velmi pěkného počasí a byl úspěšný. Přibližně ve 12 hodin bylo již chyceno 58 zajíců. Jeden
zajíc byl před odeslání vyřazen, takže bylo odesláno 57 zajíců. Z toho byly 2 kusy vyřazeny
během karantény v Praze.
Převzato bylo tedy celkem 55 zajíců, tj. 192,5 kg a do pokladny 13 069,25 Kčs.

Na zahájení posledního honu
1974 nás přivítala pořádná vánice..

v roce

Přípravy
na

zahájení odchytu zajíců 11. ledna 1975

Stavění sítí

Očekávání úlovku u sítí

První zajíc v sítích

Opatrně vyprostit ze sítě a uložit.

Přebírání chycených zajíců

Každý chycený zajíc byl pečlivě prohlédnut a ošetřen, pak uložen do připravených beden a
daleká cesta pro ně začíná.

1975

P L Á N L O V U N A rok 1975

Druh zvěře

Plán

srnci
srny
srnčata
zajíc
bažant koh.

13
7
11
250
270

Skutečně
střeleno
13
6
12
254
274

Plánovaný
odchyt
50
30

Skutečně
odchyceno
36
32

Pozn.

Dodávka zvěřiny na r. 1975
Druh zvěře
zajíc
bažant kohout
srnčí
Celkem dodáno

Zeměd. nákupní
Jednota
závod
40 kusů
40 kusů
7 kusů

St. statek
Trh. Sviny
1 kus
548,- kg

8 kusů

Výroční schůze
V sobotu 2. března 1975 ve 14 hodin byl zahájena výroční schůze našeho sdružení –
stejně jako již v minulém roce, v klubovně na střelnici.
Minutou ticha bylo na začátku schůze vzpomenuto památky našeho zesnulého člena
Karla Trendy, který náhle zemřel začátkem roku.
Další záležitostí bylo zhodnocení odpracovaných hodin v roce 1974:
Pro MS Trhové Sviny bylo odpracováno
2 503 hodin
-z toho zdarma
1 080 hodin
-zůstatek pro zhodnocení
1 464 hodin
-ostatní odpracované hodiny
231 hodin
- celkem odpracováno
2 734 hodin
Jak vyplynulo z přehledu, bylo členům celkem přepočteno 1464 na příslušnou
peněžní hodnotu, podle jejíž výše obdrží na společných honech zdarma zvěřinu.
V tomto roce také bude již 25. rok vykonávat funkci pokladníka František Kollar st.,
jehož dobré práce si všichni členové váží.
Ve zprávě předsedy MS byly srovnány výsledky hospodaření našeho sdružení
s celostátními průměry. I v tomto směru vychází výsledek srovnání pro naše sdružení velmi
příznivě. Vykazuje, jak ostatně může každý sám zjistit srovnáním záznamů v kronice našeho
sdružení, stálý vzestupný charakter. Počty ulovené zvěře i kmenové stavy několikanásobně
převyšují předválečnou úroveň. Toto srovnání, tj. s předválečnou úrovní, není přesto
rozhodující. Nejvýznamnější je právě porovnání s celostátními výsledky a výsledky
z minulého roku. Za úspěch považujeme právě to, že takové srovnání vyšlo pro nás příznivě.
Myslivost však nepředstavuje jenom lov, ale též péči o zvěř, zejména však
promyšlené a cílevědomé zásahy do přírodního vývoje. Stavy ulovené zvěře pak již jenom
ukazují výsledek celého komplexu působení myslivců na přírodu. Sledování počtů ulovené
zvěře však nesmí být jediným kritériem pro posuzování nesprávnosti jednotlivých zásahů.
Také v charakteru sociálního složení členstva se projevilo výrazně zlidovění.
Myslivost se stala dostupnou pro každého našeho občana. Český myslivecký svaz se stal
také rovnoprávným členem Národní fronty.
Za uplynulá léta své činnosti se právě myslivci významně podíleli na celkové péči o
zlepšení životního prostředí a na ochraně přírody.
Zprava hospodáře obsahovala závěrečné zhodnocení plánu lovu i odchytu, odstřel
spárkaté a rozdělení zvěřiny v roce 1974. Vše je zaznamenáno v kronice za tento rok.

Jako hlavní a pro další hospodaření rozhodující skutečností jsou právě kmenové
stavy zvěře, které i přes krajně nepříznivé jaro i počasí v době hnízdění značně převyšuje
stanovenou úroveň. Proto se také v počtech ulovené zvěře v roce 1974 výrazněji neprojevil
nižší přírůstek zvěře.
Do stavu psů v našem sdružení přibyli tři noví: dva získali v podzimních zkouškách 1.
ceny a jeden druhou cenu. Pes J. Heisenbergera byl mezi těmi kteří získali 1. cenu.
Střelecká činnost v roce 1974:
Okresního přeboru ve střelbě na asfaltové terče se za MS Trhové Sviny zúčastnili
Jaroš ml. (2.místo v závodě na baterii), Šonka (6.místo v závodu na baterii), Cápl L. ml.,
Marek, Weisfeit ( v závodech na loveckém kole skončili na předních místech).
Střelecké družstvo MS Trhové Sviny se zúčastnilo také závodů, které pořádala okolní
MS, např. ve Slavči, Čížkrajcích, Ostrolovském Újezdě a v Něchově.
Přeboru ve Vyšším Brodě se za naše sdružení zúčastnili Jaroš M.ml. (3.místo v kat.
jun.) a Šonka J. (2.místo v kategorii seniorů).
Závodu na loveckém kole ve Strakonicích se zúčastnili naši členové J. Marek
(12.místo),
L. Cápl ml. (2.místo), Weisfeit Stan. (5.místo)
MS Trhové Sviny zastupovali na Memoriálu F. Dvořáka J. Šonka (3.místo baterie),
Jaroš M. ml. ( .m baterie) a družstvo Cápl ml., Veska, Traup, které zaujalo rovněž přední
místa. Toto družstvo získalo v Trocnovských závodech 4.místo, Šonka na baterii 8.místo a
Jaroš ml. 2.místo na baterii.
V závodech o pohár Jihočeské pravdy v Č. Budějovicích nás zastupovali Šonka J.
(3.m.), Jaroš ml. (1.m.), Cápl ml. (9.m.), Weisfeit (20. m.) a Marek (23. m.).
Na memoriálu K. Lavičky v Č. Budějovicích za naše sdružení závodili Jaroš ml. (3. m.
bat.), Šonka (4. m. bat.), na loveckém kole Cápl ml., Marek, Weisfeit získali přední místa.
Celostátních soutěžích se zúčastnili M. Jaroš ml. (3.místo VC Pardubice), 6.místo VC
Prahy, 4.místo VC Plzeň, 5 místo VC Dobříš a Šonka J. – 2.místo VC Dobříš.
Z velmi stručného výčtu činnosti na úseku loveckého střelectví, že práce našich členů
byl velmi úspěšná, že naše sdružení dobře reprezentovali, obětovali mnoho svého volného
času i prostředků a patří jim za to uznání a dík.

Zpráva o finančním hospodařením v roce 1974
P ř í j m y:
Plán
Za zvěř
8 000,- Kčs
Ostatní hospod. příjmy
1 000,- Kčs
Subvence, dary
3 000,- Kčs

Skutečnost
7 437,75 Kčs
1 373,- Kčs
5 900,- Kčs

Ostatní příjmy
4 500,- Kčs
19 470,55 Kčs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
16 500 Kčs
34 181,30 Kčs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje:
Provozní náklady honitby
7 500 Kčs
4 277,- Kčs
Ostatní hospod. náklady
2 000 Kčs
1 460,70 Kčs
Výplaty členům MS
6 000 Kčs
Nákup inventáře a náklady na střel.
1 024,50 Kčs
Ostatní výdaje
12 000Kčs
25 114 ,- Kčs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem
27 500Kčs
31 876,20 Kčs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozdíl : příjem – výdej
+ přebytek
2 305,10 Kčs
-schodek
11 000 Kčs
Rozvaha k 31. 12. 1974
Aktiva:
Zákl. prostř., střelnice, políčka
50 800 ,- Kčs
Inventář
1 889 ,- Kčs
Zvířata
4 200 ,- Kčs
Materiál
4 806 ,- Kčs
Zůstatek na účtu ve spořitelně
20 798,36 Kčs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktiva celkem
82 493,36 Kčs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasiva:
Podíly členů
1 357,92 Kčs
Zvelebovací fond
8 489 ,- Kčs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasiva celkem
9 846,92 Kčs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čisté jmění (aktiva – pasiva)
72 646,44 Kčs

D o p l ň u j í c í ú d a j e:
Stav fondu k 1. 1. 1974
Přírůstek za r. 1974
Stav fondu k 31. 12. 1974

5 071 ,- Kčs
3 418 ,- Kčs
8 489 ,- Kčs

Příjmy za rok 1974
Z toho 10% dotace fondu

34 181,30 Kčs
3 418 ,- Kčs

Výměra honitby po úpravách
Počet členů

1641 ha
36

Roční náhrada za honitbu
Roční odvod do fondu pro rozvoj mysliv.

1 400 ,- Kčs
318 ,- Kčs

Váha prodané zvěřiny
Hodnota prodané zvěřiny

504 kg
5 802,75 Kčs

Váha zvěřiny darované členům
Hodnota zvěřiny darované členům

861 kg
6 960 ,- Kčs

Váha odchycené zvěře
Hodnota odchytané zvěře
Celková produkce
Hodnota celkové produkce

30 kg
1 635 ,- Kčs
1 395 kg
16 032,75 Kčs

Navždy jsi opustil to,
co jsi miloval nejvíce,
své děti, pokoj a mír.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, bratr a švagr, pan

Karel Trenda
Zemřel náhle
v neděli dne 16. února 1975
ve věku 49 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme naposledy
v pátek dne 21. února 1975 v 10.00 hodin
v kapli na místním hřbitově.
Po církevních obřadech uložíme jej
do vlastního hrobu k poslednímu odpočinku.
Zádušní mše svatá bude sloužena v 9.30 hodin
před pohřbem.
Trhové Sviny č. 711, dne 17. února 1975.
Jménem příbuzenstva:
Karel a Jiřina,

Jiřina Trendová,

děti.

Manželka.

Autobus pro účastníky pohřbu bude připraven v 10.00 hodin
na Kozinově náměstí.

V sobotu 17. května 1975 se v klubovně na střelnici konala od 19 hodin členská
schůze, jejímž hlavním úkolem byla příprava odstřelu spárkaté. Hospodář našeho sdružení
St. Weisfeit zhodnotil zkušenosti z minulých let, úspěchy i neúspěchy v provádění odstřelu
srnců, srn a srnčat.
S ohledem na současný stav srnčí zvěře a její kvalitu bude v tomto roce povolán
zásadně jen p r ů b ě r n ý odstřel, zejména před říjí. Střelení srnci budou dodáni podle
smlouvy výkupnímu závodu a do závodní kuchyně statku Trhových Svinech. Zvěřina musí
být odevzdána ještě týž den, nejpozději následující den ráno. Trofej musí být předložena
hospodáři bezprostředně bezprostředně po dostřelu.
Na odstřel srnců, kterých je plánováno 13, budou vydány členům zvláštní povolenky,
které budou nepřenosné.
Předsedou revizní komise byl namísto zemřelého K. Trendy zvolen Jiří Marek.
Úkolem revizní komise bude inventarizace našeho sdružení.
Každoroční střelecké závody, které na střelnici našeho sdružení probíhají
připomínáme několika fotografiemi, na nichž je zachycen celý průběh závodu.
Na fotografiích z rozdělování cen po ukončení obou závodů je patrné, že naši členové, kteří
se jako střelci závodů zúčastnili, patřili mezi velmi úspěšné (zejména Šonka, Cápl L. ml.,
Traup, Weisfeit). Právě v XXII. ročníku závodu o cenu Trocnova zaujal J. Šonka I. místo
v závodě na loveckém kole v kategorii jednotlivců a rovněž I.místo v kategorii juniorů na
baterii. V závodě družstev se na loveckém kole jako první umístilo naše střelecké družstvo
(Šonka, Bajer a Weisfeit).
Kromě obou jmenovaných závodů se ještě v tomto roce 28. září 1975 konalo finále
střeleckých závodů družstev MS. V tomto finále opět zvítězilo družstvo našeho sdružení, na
II. místě MS Čížkrajce a na III. místě MS Něchov.

Před zahájením sezony společných honů se sešla v sobotu 18. října 1975 na střelnici
členská schůze, jejímž cílem byla příprava na společné hony.
Hospodář ve své zprávě uvedl, že celkové stavy zvěře, zejména pak přírůstky pernaté byly
menší než se předpokládalo.
Vzhledem k potížím při výkupu zvěřiny u Jednoty, byla pro tento rok uzavřena
smlouva na dodávku zvěřiny pouze a výkupním závodem a statkem. Zemědělský nákupní a
zásobovací závod v Trhových Svinech už v minulosti velmi pružně postupoval při výkupu
drobné zvěře i při dodávkách srnčí zvěřiny. Státnímu statku bude dodávána srnčí zvěřina.
Začátkem roku 1976 bude proveden v našem sdružení další odchyt zajíců ve stejném
rozsahu jako v tomto roce. Příslušná část honitby, kde bude odchyt prováděn, bude
rezervována při společných honech.

Místo

Datum

Účastníci
střelci
hosté
32

9

honci

8. 11.

Bukvice

15. 11.

Červený vrch
Třebíčko

36

10

11

29. 11.

Březí
Nežetice

35

13

13. 12.

Sv. Trojice

43

26. 12.

Sv. Trojice
bažantnice

27

Výřad
zajíc

psi

54

34

10

103

37
1 husa
divoká

10

10

29

24

14

13

12

59

119

4

13

7

9

60

Rozdělení zvěřiny ze společných honů v roce 1975 :
bažant
hostům
31
členům
87
honcům
6
traktoristům
5
trubačovi
6
vdovám po myslivcích
kuchařkám
6
za práce a služby pro MS,
MěNV, muzikantům, tombola,
20
společ. organizacím apod.
volně prodáno (včetně
73
prodeje členům)

15

8

bažant

zajíc
32
67
47
5
7
6
10
40

V neděli 18. ledna 1976 se prováděl v našem sdružení odchyt zajíců. Oproti
loňskému odchytu byl tentokrát o mnoho méně úspěšný. Počasí nepřálo ani v nejmenším –
od rána padal sníh a foukal studený vítr, který znepříjemňoval práci nám a zajícům se také
do připravených sítí moc nechtělo. Zasněžené okolí totiž výražně kontrastovalo se zelenou
barvou sítí, které se tak staly na dálku viditelné a není pak divu, že se jim zajíci na dálku
vyhýbali.
K odchytu se ráno shromáždilo celkem 82 osob, z toho 4 hosté z MS Benešov nad
Černou, 10vojáků, členové kroužku přátel přírody, školní děti i občané města. Všichni
účastníci se snažili, aby odchyt dopadl co nejlépe, přesto ale se místo požadovaných 50
zajíců nachytalo jenom 18 zajíců a 18 zaječek, celkem tedy 36 kusů. Podle zprávy Interlovu
byli 2 zajíci během karantény utraceni, takže jich bylo převzato 34, za něž také bude
poukázána našemu sdružení příslušná částka.

1976

Plán lovu na r. 1976
Druh zvěře

Dodávka
Plánovaný
předpis
skutečnost odstřel

Skutečný
odstřel

srnci

13

srny

7

srnčata
spárkaté
celkem
zajíc
bažant

kg 227
kusů 17
kg 183
40
kusů 50
kg 47
40
kusů 40
17

Poznámka
13 1 uhynulý
7 1 uhynulá

11

11

31

31

300

294

300

259

2

Výroční členská schůze
Se konala v sobotu dne 21. února 1976 v klubovně na střelnici.
Její program byl jako obvykle: zpráva předsedy, zpráva hospodáře, zprávy referentů,
rozprava, usnesení.
Předseda MS Trhové Sviny M. Jaroš ve své zprávě zhodnotil význam myslivosti
z celospolečenského hlediska, zejména význam pro zachování životního prostředí, ochranu
přírody a také nemalý hospodářský význam.
Hospodář MS Trhové Sviny S.Weisfeit podrobně zhodnotil výsledky mysliveckých akcí
v uplynulém roce, zejména hony v uplynulé sezoně i podrobný přehled o rozdělení zvěřiny
v roce 1975. (přesný přehled o rozdělení zvěřiny je uveden v této kronice na konci části za
rok 1975). Za zmínku stojí zejména zjištění, že se upevnila značně kázeň, díky které se
značně zmenšil počet kritických situací (zejména při společných honech), z nichž pak může
nejsnáze vzniknout tragickou událost. Díky tomu také proběhl minulý rok i sezona
společných honů bez úrazu a bez nepříjemností. Tím není, jak bylo ve zprávě také
zdůrazněno, řečeno, že je po této stránce všechno v úplném pořádku. Ještě stále dochází
k porušování kázně v „maličkostech“, na které se v roce 1976 a dalších zaměří pozornost
všech, zlepší se také vedení a organizace honů, abychom všichni měli na společné akce
jenom pěkné vzpomínky.
Bohatá byla také práce členů na úseku kultury a propagace. V minulém roce uspořádali
členové MS pod vedením PhMr Nekuta čtyři přednášky pro mládež o problémech ochrany
přírody, zvěře a životního prostředí.
Připravili rovněž relace v celostátním rozhlasu, v krajovém vysílání českobudějovickém
rozhlasu a články do tisku.

P ř e h l e d o f i n a n č n í m h o s p o d a ř e n í v r. 1975
Příjmy:
Za zvěřinu
Ostatní hospod. příjmy
Subvence a dary
Ostatní příjmy

Plán
Kčs
18 000,1 000,4 000,6 000,-

Skutečnost
Kčs
20 105,75
1 000 ,2 600 ,8 313,30

Celkem

29 000,-

32 019,05

Provozní náklady honitby
Ostatní hospodářské náklady
Nákup inventáře
Ostatní výdaje

8 500,5 000,2 000,23 000,-

3 896,60
5 331 ,2 451,60
28 789,80

Celkem

38 500,-

40 469 ,-

Rozdíl
Přebytek
Schodek
Schodek bude uhrazen z rezerv
na běžném účtu u STSP

9 500 ,-

Výdaje:

8 449,95

Rozvaha :
Aktiva
Základní prostředky
Inventář
Zvířata
Materiálové zásoby
Zůstatek na běžném účtu u STSP

Kčs
16 000,19 905,3 000,2 500,12 348,41

Celkem

53 753,41

Pasiva
Podíly členů
Zvelebovací fond

1 357,92
11 689 ,-

Celkem

13 046,92

Čisté jmění (aktiva – pasiva)

40 706,49

Doplńující údaje o honitbě:
Stav fondu k 1. 1. 1975
8 489 ,- Kčs
Přírůstek za rok 1975
3 200 ,- Kčs
Stav k 31.12. 1975
11 689 ,- Kčs
Příjmy za rok 1975 celkem
32 019,05 Kčs
Z toho dotace fondu
3 200 ,- Kčs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celková výměra honitby
1 641 ,- ha
Počet členů
35
Náhrada za postoupení práva myslivosti
1 264 ,- Kčs
Roční odvod do fondu pro rozvoj myslivosti
328 ,- Kčs
Váha dodané zvěřiny
612 ,- kg
Hodnota dodané zvěřiny
6 126,50 Kčs
Váha zvěřiny dodané členům zdarma
921 ,- kg
Hodnota zvěřiny dodané členům zdarma
8 400 ,- Kčs
Váha odchytané zvěře
199 ,- kg
Hodnota odchytané zvěře
13 499,25 Kčs
Celková produkce
1 732 ,- kg
Hodnota celkové produkce
27 975,75 Kčs
Počet hodin odpracovaných členy sdružení
3 336 hodin
(mimo hodin odpracovaných u jiných org.)

Zpráva revizní komise zahrnovala hodnocení stavu zásypů, krmelců, kvality krmení a
pravidelnosti i zprávu o revizi pokladny a finančního hospodaření. Zjistila, že dosud nebyly
zaplaceny poplatky za neodpracované hodiny, které měli zaplatit podle usnesení členské
schůze členové, kteří bez vážných důvodů neodpracovali určený počet hodin. Jednalo se o
členy J. Kocmicha a J. Tvaroha.
Kynologický referent T. Mačí informoval členy sdružení o stavu loveckých psů. Naše
sdružení má celkem 10 lovecky upotřebitelných psů. Z toho je 9 ohařů a 1 velšteriér.
Z celkového počtu psů je 6 českých fousků a 4 ostatní plemena. Průměrný věk psů je 7 let !
Knihovna našeho sdružení obsahuje 70 svazků. Členská schůze doporučuje, aby
byla přemístěna do klubovny na střelnici. Rovněž filmy, které vlastní sdružení budou uloženy
na střelnici, aby byly kdykoliv k dispozici.
Na výroční členské schůzi byli přijati noví členové sdružení:
Ludvík Cápl mladší, Traup Josef, ing. Karel Kollar. Rovněž bylo schváleno vydání povolenky
Josefu Bajerovi, který byl přijat jako host.
Tajemník MěNV Trhové Sviny J. Lavička, který se zúčastnil členské schůze jako host
informoval ve svém projevu o péči, kterou věnuje MěNV zlepšení životního prostředí.
Všechny stavební a jiné akce budou řízeny tak, aby nenarušovaly ráz krajiny, okolí města,
přírodu, čistotu ovzduší, čistotu vody, historické památky. V tomto smyslu a s tímto cílem
bude řízena bytová výstavby, chatová zástavba a jiné akce.

V sobotu 15. května 1976 v 17 hodin byla zahájena členská schůze, jejímž hlavním
programem bylo projednat společná pravidla a zásady, které bude nutno uplatňovat při
odstřelu srnců, který byl současně dnem 15. května zahájen. Byl také současně rozdělen
odstřel srnců jednotlivým členům a současně byl každému určen termín, do kterého musí být
odstřel splněn. Na dodávku srnčí zvěřiny byl na rok 1976 uzavřena smlouva s Jednotou
v Trhových Svinech, která jako jediná organizace byla schopna zabezpečit kdykoliv a
dostatečně pružně výkup jednotlivých kusů podle potřeby. Po špatných zkušenostech
s místním provozem ZNZZ nebyla na tento rok smlouva obnovena. V letním období, kdy je
převážně odstřel srnců prováděn, nebyl ZNZZ schopen zajistit výkup v takové době, aby
nedošlo k znehodnocení zvěřiny.
Další významnou částí programu bylo projednání zprávy o výsledcích kontroly, kterou
provedl za OV ČMS v Č. Budějovicích p. Staněk. Kontrola byla zaměřena zejména na
hospodaření našeho sdružení, na účetní evidenci a podobné záležitosti. Za zdůraznění stojí,
že nebyly shledány žádné podstatné závady.

Zahájení výroční schůze

Projev předsedy MS

Referát mysliveckého hospodáře

Zpráva jednatele MS

Zpráva předsedy revizní komise

Zpráva finančního hospodáře

Projev tajemníka MěNV Trhové Sviny

František Procházka obdržet diplom za zásluhy o myslivost

Od jara k zimě květ má svou dobu;
tak od kolébky člověk jde k hrobu.
Ten kvete v slunci, ten vadne v stínu;
všichni se sejdeme kdys v země klínu.
J. V. Sládek

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil
náš milovaný bratr a strýc, pan

Václav Poes
Zemřel po dlouhé nemoci
ve čtvrtek dne 4. března 1976
ve věku 68 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme naposledy
v úterý dne 9.března 1976 v 9.30 hodin
v chrámu Páně v Trhových Svinech.
Po církevních obřadech
uložíme jej na místním hřbitově
do rodinného hrobu k poslednímu odpočinku.
Trhové Sviny, dne 5.března 1976.
Jménem pozůstalých:
Marie Heidingerová
Václav Poes
Karla Bildová
Jana Heisenbergerová
sourozenci s rodinami.

Z osudu rukou vzal jsem svůj los,
jak zrno, jež vhodil na brázdu kdos,
jak stéblo obilné, jež vyrostlo v klas,
a k zemi se chýlí, když dospěl mu čas.
J. V. Sládek
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček, tchán a švagr,
pan

Jan Bild
Zemřel po dlouhé těžké nemoci
v úterý dne 10. srpna 1976
ve věku 71 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme naposledy
v pátek dne 13.srpna 1976 v 15.30 hodin.
v kapli na místním hřbitově.
Trhové Sviny, dne 11. srpna 1976.
Jménem pozůstalých:
Jaruška Bildová,

Petr Bild,

Jan Bild

snacha .

vnuk.

syn.

Autobus pro účastníky pohřbu bude připraven v 15.15 hod.
u Ostrých (vedle zemědělské školy).

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ V TRHOVÝCH SVINECH
Z POVĚŘENÍ OV ČMS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Pořádá
XXIII.ročník

ZÁVODU
O CENU TROCNOVA
na baterii
a

Memoriál F. Dvořáka
na loveckém kole
Střelnice v Trhových Svinech dne 21. a 22. srpna 1976

Zahájení závodu

Losování pořadí závodníků

Ceny pro vítěze

Nástup pořadatelů při ukončení závodů

Ukončení závodů

Vyhlášení vítězů a rozdělování cen

Střelci, kteří reprezentovali naše MS

Příslušníci ČSLA, kteří pomáhali při závodech

Hlavní mechanik
V sobotu 18. září 1976 byly na střelnici v Trhových Svinech zahájeny podzimní
zkoušky loveckých psů. Účastníci zkoušek byli rozděleni do pěti skupin. Tři skupiny
prováděly zkoušky na území naší honitby, zbývající dvě pak v sousedních honitbách: jedna
skupina v honitbě MS Mohuřice a druhá v honitbě MS Pěčín-Hrádek. Skupiny, které byly na
našem území vedli členové Jan Šteinbauer, Stanislav Lysák a Ludvík Cápl mladší.
Počasí bylo pro takovou akci krajně nepříznivé, byla zima a pršelo hned od rána,
takže všichni účastníci byli zmrzlí a hlavně promáčení. Ani vyhlášení výsledků se pro silný
déšť muselo konat uvnitř v klubovně na střelnici. Nepřízeň počasí nedovolila ani pořízení
fotografií.
O měsíc později, v sobotu 16. října 1976 se konala v klubovně naší střelnice členská
schůze, jejímž hlavním programem bylo zhodnocení odstřelu spárkaté a projednání plánu
honů na konci letošní sezony. V listopadu a prosinci 1976 bude uspořádáno celkem 6 honů.
Jeden z honů bude natáčet televize. Všechny hony se budou konat v sobotu a budou
zahájeny vždy v osm hodin ráno. Zvaní hostů se bude provádět, jako jíž v předešlých
sezonách prostřednictvím mysliveckého hospodáře. Plán honů byl v předloženém znění
schválen a byl rozdán všem členům. Pro každý hon byl stanoven předem preliminář, který
respektuje schválený plán lovu. Hony budou vedeny tak, aby opět část území honitby zůstala
nedotčená a nebyly tak ohroženy kmenové stavy jednotlivých druhů zvěře.

Plán honů mysliveckého sdružení Trh. Sviny 1976
Datum

část honitby

sobota
6. listopadu
sobota
13. listopadu

Bukvice
Nežetice
Březí

sobota
27. listopadu

Červený vršek
Třebíčko

sobota
4. prosince
sobota
18. prosince

Rejta potoky
Bukvice II.část
Sv. Trojice
bažantnice

neděle
26. prosince

okolí
střelnice

místo srazu
v 8.00 hod.
Státní statek
v 8.00 hod
hostinec
Nežetice
v 8.00 hod
u benz.
pumpy
v 8.00 hod
u Jih.dř.záv.
v 8.00 hod
u Kolínů
mlýna
v 8.00 hod
u Českobratr
modlitebny

preliminář
zajíc - bažant
60 + 60

120 ks

40 + 50

90 ks

16,00
střelnice MS

70 + 60

130 ks

16,00
střelnice MS
16,00
střelnice MS

60 + 60

120 ks

50 + 50

100 ks

14,00
střelnice MS

20 + 20

40 ks

místo ukončení
16,00
střelnice MS
16,00
Nežetice

celkem

Přehled o honech v roce 1976
Datum
6. 11.
13. 11.
20. 11.
4. 12.
18. 12.
26. 12.

Účast
střelci

honci
31
35
28
36
30
24

Výřad
zajíci

psi
13
12
15
14
11
14

8
8
8
10
10
7

bažanti
56
28
62
80
50
18

celkem
39
9
23
84
67
37

95
37
85
164
117
55

Sled honů a postup i místa byla dodržena podle plánu honů, který je na
předcházejícím listu. Pouze datum třetího honu bylo pozměněno na přání pracovníků
čsl. televize, kteří natáčeli některé scény 13. listopadu na honu ve Březí a Nežeticích.
Začátek honu, jeho průběh a ukončení potřebovali natočit o týden později. Proto byl hon ze
27.11. na den 20. listopadu. Celý průběh tohoto honu se přizpůsobil požadavkům pracovníků
televize, především zahájení a zejména pak ukončení honu a poslední leč.
Vše se značně prodloužilo, ale zdařila poslední leč pak vše napravila.
Na výřadech jednotlivých honů, jak jsou v přehledu uvedeny, je patrno, že srovnání
s předcházejícími léty značně poklesly úlovky a samozřejmě také stavy zvěře.

Ukončení honu 6. 11. 76

Ukončení honu 4. 12. 76

Bohatý výřad

Naši honci a traktorista

Přehled o rozdělení zvěřiny v roce 1976
Účel
Dodávka podle smlouvy
Členům po honech
Hostům na honech (včetně stálých hostů)
Honcům
Kuchařkám
Muzikantům
Traktoristům
Vdovám po myslivcích
Jiným organizacím
Za práce a služby pro MS
Znehodnocená zvěř
Prodáno při výřadech
Celkem
Rozdělení srnčí zvěřiny
Dodávka do Jednoty podle smlouvy
Na poslední leče
Členům

zajíců
50
68
29
54
4
8
6
6
3
24
3
36

bažantů
40
85
22
23
13
2
6
6
7
11
40

291

255

kusů
17
6
11

1977

Plán lovu na rok 1977
Odstřel
Druh zvěře
srnci
srny
srnčata
celkem
zajíc
bažant
zajíc
bažant
drobná zvěř
celkem

Plán
12
8
10
30
276
215
Odchyt
20
18
529

Smluvní
dodávka
Skuteč. (kusy)
12
8
10
30
10
262
40
215
40

Skutečně
dodáno
(kusy)

Váha skutečné
dodané zvěřiny
v kg

18
45
40

232,152,47,3

85

199,3

24
19
520

80

Výroční členská schůze dne 26.února 1977 byla podrobným vyúčtováním práce
v uplynulém roce a současně rozhodnutím o hlavních cílech činnosti našeho sdružení
v nadcházejícím roce.
Referát předsedy MS přednesl F. Dušek. Loňský rok, jak se ve zprávě předsedy
konstatuje, byl celostátně velmi nepříznivý. Jen v okrese Č. Budějovice nebyl splněn plán
lovu drobné zvěře o 10 000 kusů bažantů. V naší honitbě přinesl rovněž nižší úlovky během
celé sezony. Nastávající nepřízeň/zčásti přírody a z velké části nepříznivými důsledky lidské
činnosti/ vyžaduje cílevědomou a usilovnou práci na zmírnění těchto následků, zejména pak
snížení následků mechanizace a chemizace zemědělské výroby.
Střelecká činnost našeho sdružení byla již tradičně velmi úspěšná. Naše střelecká
družstva se během sezony zúčastnila závodů na Hluboké n.Vlt., v Č. Budějovicích,
Pardubicích, Poděbradech, Mohuřicích, Třebíči, Čížkrajcích, Táboře a Skrýchově. Ve všech
jmenovaných závodech se členové těchto družstev, která reprezentovala na MS (Baier,
Šonka, Traup, Weisfeit, Jaroš ml., Cápl ml.) umístili na prvních, případně dalších předních
místech. V závodech o putovní pohár MS Trhové Sviny, Čížkrajce, Mohuřice, Veselka a
Něchov stejně jako v minulém roce obhájili pro naše MS tento pohár. Sluší se ještě
zdůraznit, že členové našich střeleckých družstev věnovali mnoho svého volného času i
prostředků a zaslouží si proto velké uznání nás všech.
Kynologický regent T. Mačí seznámil členy s výsledky činnosti na tomto úseku.
V našem sdružení bylo k 31. 12. 1976 celkem 10 lovecky upotřebitelných psů. Z toho:
6 českých fousků, 1 krátkosrstý ohař, 1 setr, 1 dlouhosrstý ohař, 1 welshteriér. Během
podzimních honů dohledali tito psi mnoho postřelené zvěře, která jenom v uplynulém roce
představovala hodnotu 2 113,- Kčs.
Dne 18. září 1976 proběhly zkoušky loveckých psů, kterých se zúčastnilo celkem 21
psů velkých plemen a 4 psi malých plemen. Bylo uděleno 6 prvních cen, 3 druhé ceny a
7 třetích cen.
Výroční členská schůze schválila zrušení členství L. Poláka o odebrání povolenek Zd.
Steinbauerovi, J. Zíkovi a P. Černému, který přešel do MS Otěvěk. Současně přijala za členy
J. Baiera a Zd. Přibyla.
Za obětavou práci bylo uděleno čestné uznání členům: S. Lysákovi, T. Mačí,
J. Kuklovi, J. Huislovi, J. Baierovi, F. Procházkovi, O. Huislovi, B. Veskovi, S. Weisfeitovi a
F. Duškovi.

Přehled o finančním hospodaření
Příjmy:
Myslivecká činnost
Odchyt zvěře
Střelectví
Organizační činnost
Průběžné položky

Plán
6 400,11 000,6 000,-

Skutečnost
8 433,9 456,50
18 552,50
6 757,114,40

Celkem

23 400,-

43 313,40

Výdaje:
Politicko-výchovná činnost
Myslivecká činnost
Odchyt
Kynologie
Střelectví
Organizační činnost
Průběžné položky

3 000,6 100,1 500,2 600,14 000,700,-

3 655,25
2 700,1 180,2 118,45
38 417,55
2 104,8,40

Celkem

27 900,-

50 187,85

Rozdíl:
- 4 500
- 6 980,45
Schodek byl uhrazen ze zůstatku na běžném účtu u STSP Č. Budějovice.
Rozvaha
Aktiva:
Počáteční stav
přírůstek
úbytek
Konečný stav
Základní prostředky
16 000,5 500,21 500,Inventář
19 906,2 290,22 195,Zvířata
3 000,3 000,Hotovost u STSP
12 348,41
43 313,40
50 187,85
5 473,96
Subvence
6 980,45
6 980,45
Celkem:
Pasiva:
Členské podíly
Dluhy celkem
Čisté jmění
Pasiva celkem
Doplňující údaje:
Nájemné honitby
Daň
Poplatky FRZM
Náklady na psy
Krmiva

51 253,41

1 358,1 358,49 896,41
51 253,41
1 264,1 000,328,2 000,900,-

51 103,40

106,106,50 997,40
51 103,40

50 187,85

-

52 168,96

1 464,1 464,50 704,96
52 186,96

Účel

zajíc
kusy

Dodávka
Prodej ost. soc.org.
Členům zdarma
nečlenům zdarma
Vlastní spotřeba MS
Celkem odstřel
Odchyt živé zvěře
Celkem

bažant
kg

Kčs

50
160 1 266,36
115
610,68
218 1 308,136
435 2 610,4
13
78,294
941 5 872,34
109 7 668,328 1 050 13 560,-

srnec

kusy kg

40
40
85
81
13
259
30
289

44
44
94
89
14
285
38
318

Kčs

846,625,1 692,1 602,252,5 017,1 768,6 785,-

kusy

17
10
1
6
34
34

kg

204
120
12
72
408
408

Kčs

3 170,460,168,1 008,4 806,4 806,-

Zpráva předsedy …
a hospodáře

Zpráva o finančním hospodaření
a soutěži

Zpráva předsedy revizní komise
a střeleckého referenta

Zhodnocení naší kynologie

Část těch, jejich obětavá práce pro MS byla oceněna čestným uznáním
Během měsíce května uspořádalo Státní rybářství, oborový podnik České Budějovice
na našem střeleckém zařízení celkem dva přebory. Jednoho se zúčastnili střelci z ředitelství
a závodu Hluboká nad Vltavou, druhého pak závodníci z celého oborového podniku tj. ze
závodů na území Čech a Moravy. Naši členové zajistili obsluhu střelnice a pořadatelskou
službu během přeboru.
V letních měsících byla postavena přípojka elektrického proudu na střelnici. Délka
přípojky je více něž 700 m a její výstavba znamenala mnoho těžké práce: stavění sloupů,
natažení a upevnění drátů, úpravy instalace uvnitř a konečně úpravu začátku linky na
připojení do elektrického rozvodu města. Vše se uskutečnilo díky obětavé práci našich členů
i adeptů, z nich pak zejména zásluhou J. Bícy.
Také letošnímu ročníku „Memoriálu Františka Dvořáka“ a závodu o cenu Trocnova
byla věnována sobota a neděle. Také na těchto závodech zajistili naši členové obsluhu
střeleckých zařízení a pořadatelskou službu. Jenom účast závodníků na těchto závodech
vykazuje zatím snižující se tendenci. Nemalou zásluhu na ten mělo nesporně zvýšení cen
nábojů, pro myslivce to bylo dosti podstatné zvýšení. Účast střelce, který není členem
některého ze střeleckých družstev, financovaného sportovní organizací nebo závodem,
představuje takovou sumu, která pak od účasti odradí.
Závod proběhl bez technických nebo organizačních potíží a v dobré pohodě. Průběh
závodu nám připomene několik fotografií, které jsou na následujících stranách. Svědčí mimo
jiné i o tom, že střelci, kteří reprezentovali naše MS byli velmi úspěšní.

Nástup závodníků při zahájení…

Obsluhu střelnice zajistili naši členové, stejně tak i pořadatelskou službu

Z průběhu závodu

Část člen pro vítěze

Ukončení závodu

Předávání cen vítězům

Členové našeho střeleckého družstva byli mezi nejlepšími

A další nejúspěšnější …

Po několikerém odkladu se na naší střelnici odbývala akce, která měla přispět
k rozšíření a zlepšení spolupráce se střeleckými kluby vojáků Sovětské armády, kteří jsou
v ČSSR. Z iniciativy představitelů Dukly byl připraven přebor mezi našimi a sovětskými
reprezentanty, který se měl odehrát koncem srpna. Přijeli postupně reprezentanti Dukly, naši
střelci, sovětští závodníci však na poslední chvíli, asi hodinu před zahájením závodu účast
odřekli.
Na zahájení se sjeli představitelé OV ČMS z Č. Budějovic, závod byl tedy zahájen
bez sovětských závodníků. Příslušníci Dukly a naši střelci měli tedy připraven trénink se vším
přepychem. Občerstvení, odstřel srnců, lov ryb apod. „zkonzumovali“ závodníci Dukly.
Závod mezi reprezentanty Dukly a OV ČMS Č. Budějovice byl velmi vyrovnaný a
potvrdil dobrou formu střelců obou našich družstev. Škoda jenže nemohli změřit síly se
sovětskými závodníky.
Také z tohoto závodu nám několik fotografií dokumentuje hlavní okamžiky:

Střelci se sjíždějí

Zahájení přeboru

Příprava pochoutky

Ukončení přeboru

Rozdělování cen nejlepším,
k nimž patřili i naši členové

Ukončení přeboru a rozloučení s účastníky

Termíny honů MS Trhové Sviny
Datum
5. 11. 1977
bažant
zajíc
19. 11. 1977
bažant
zajíc
3. 12. 1977
bažant
zajíc
10. 12. 1977
bažant
zajíc
17. 12. 1977
bažant
zajíc
31. 12. 1977

Místo srazu

Část honitby

hodina
zahájení
ukončení

místo
ukončení

st. statek

Bukvice I.

8.00
16.00

střelnice MS

hostinec
Nežetice

Březí
Nežetice

8.00
16.00

Nežetice

Červený vršek
Třebíčko

8.00
16.00

střelnice MS

Rejta část
Sv. Trojice

8.00
16.00

střelnice MS

Sv. Trojice
bažantnice

8.00
16.00

střelnice MS

Bukvice II.
Rejta

6,30

odchyt
zajíců

u benzinové
pumpy
u Jih. dřev.
závodů
u Kolínů
mlýna
u Jihočeských
dřevařských
závodů

Nástup na jednu z lečí

Nástup na jednu z lečí

Výřad a ukončení honu

Rozdělování zvěře

Přehled o honech
datum

místo

5. 11.

honců

Bukvice – část

26

10

9

59

55

-

19. 11.

Březí – Nežetice

28

10

8

27

24

1 kuna

3. 12.

Třebíčko
Červ. vrch

36

12

10

92

32

1 káně
v bažantnici

10. 12.

Rejta

34

12

7

49

26

1 sojka

17.12.

Bažantnice
Sv. Trojice

78

1 káně
1 vrána
1 sojka

33

11

psů

střeleno
zajíců

střelců

7

35

bažantů

různé

Dne 31. prosince se uskutečnil odchyt zajíců v části honitby Bukvice – Rejta. Odchytu se
zúčastnilo 48 osob. Přes velkou nepřízeň počasí – prudkou sněhovou vánicí bylo během
velmi krátké doby chyceno celkem 32 zajíců. Z toho pracovníci Interlovu převzali 11 zajíců a
13 zaječek. Zbytek chycených zajíců byl vypuštěn zpět do honitby.
Jak vyplývá z přehledu honů, byly v této sezoně neúspěšnější tři hony: první hon
(5.11.) v části honitby Bukvice, třetí hon (3.12.) Červený vrch – Třebíčko a poslední hon
(17.12.) Sv. Trojice – bažantnice. Výřady na těchto honech přesáhly 100 kusů. Na hon
3. prosince se dostavili pracovníci čs. televize a natáčeli celý průběh honu i poslední leč,
která se konala v restauraci „U Čáhů“, kde vyhrávala „Lesanka“. Kromě obvyklého programu
poslední leče se natáčelo také slavnostní pasování na myslivce. Na myslivce byl pasován
syn našeho člena Jan Pelech mladší.
Je důležité ještě zaznamenat, že na všech honech byla přísně dodržována všechna
bezpečnostní opatření a pravidla, samozřejmě i kázeň a snad jen díky tomu nedošlo během
honů k žádnému neštěstí, ani k jedinému ohrožení nebo kritické situaci.
Přehled o rozdělení zvěřiny:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účel
zajíců
bažantů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Členům při honech
60
89
Hostům (včetně stálých) při honech
18
19
Honcům při honech
43
10
Darováno MěNV, hudebníkům, za
37
17
práce a služby pro MS
Kuchařkám za vaření na poslední leče
10
5
Traktoristovi
5
5
Trubačovi
4
Vdovám po myslivcích
6
Na smluvní dodávku
45
40
Znehodnoceno pro psy
3
3

Při odchytu zajíců nás provázela pořádná sněhová vánice…

Přes nepřízeň počasí se přichystané bedny zaplnily

Přehled o rozdělení spárkaté:
Z celkového počtu 30 střelených kusů bylo dodáno Jednotě podle smlouvy celkem 18
kusů o váze 232 kg.
Na poslední leče bylo střeleno celkem 5 kusů.
Zbytek byl rozdělen členům:
Ing. Březina
Průka J.
Cápl st.
Huisl J.
Cápl ml.
Procházka
Kukla
Traup
Lysák
Weisfeit
Marek
Přibyl
Mačí T.
Přehled o počtu odpracovaných hodin a o počtech kusů drobné zvěře:
Jméno
Počet odpracovaných
Počet kusů drobné
hodin
zvěře,rozdělené při honech
Ing. Březina
63
3
Cápl st.
4
Cápl ml.
63
4
Dušek
66
5
Huisl O.
125
6
Huisl J.
61
2
Jaroš st.
100
1
Jaroš ml.
68
1
Kollar St.
34
4
Ing. Kollar F.
5
4
Ing. Kollar K.
3
4
Kukla
193
8
Lysák
172
8
Marek
93
7
Mráz J.
76
7
Mačí T.
62
4
Šonka
105
7
Šachta
34
4
Průka
8
3
Pelech Jan st.
81
7
Fráně
79
5
Veska
68
5
Procházka
76
4
Nekut
21
3
Heisenberger
68
4
Traup
35
4
Steinbauer
62
5
Weisfeit
142
8
Baier
91
7
Přibyl
70
5
Adepti
Bíca

120

5

Hosté
Šálek
Pelech Jan ml.
Němeček

40
66
70

4
4
3

1978

Plán lovu na rok 1978:
Druh zvěře
Plán
Odstřel
srnci
12
srny
9
srnčata
10
celkem
31
zajíc
300
bažant
200
celkem
500
zvěř celkem
531

Odchyt
20
20
40
40

Skutečnost
Odstřel
Odchyt
12
10
9
31
228
24
118
346
24
377
24

Dodávka
Kusy
Kg

11
25
10
35
46

460,-

Sobota 25. března 1978 byla pro naše sdružení důležitým dnem; dnem celoročního
účtování a hodnocení práce, jaká se už tradičně provádí na výroční schůzí.
Naší výroční schůze se také zúčastnil významný host – předseda MěNV Trhové
Sviny Jan Krčín. Ve svém vystoupení na této schůzi zdůraznil velký význam péče
mysliveckého sdružení o přírodu. Tato záslužná činnost myslivců je cílevědomá a
všestranná, protože se snaží napomáhat udržování přirozené rovnováhy v přírodě, kterou
člověk svou výrobní činností vážně narušuje. Pochvalnými slovy také zhodnotil pomoc
myslivců při plnění volebního programu MěNV. V roce 1978 bude dokončena krytá hala pro
sportovce a dále pokračovat výstavba bytů.
Předseda MS Michal Jaroš ve svém referátu zhodnotil nejvýznamnější oblasti činnosti
našeho sdružení v uplynulém roce, zdůraznil rovněž nejdůležitější úkoly pro rok 1978.
V tomto roce proběhnou mimo jiné kontrolní střelby pro všechny členy MS. Velký počet
okolních sdružení provedou tyto střelby na naší střelnici.
Hon, který natáčela televize bude zařazen do vysílání v listopadu 1978. V části
referátu, ve které hodnotil výsledky honů, uvedl, že průměrná váha zvěře v minulém roce
byla podstatně větší než se očekávalo.
Myslivecký hospodář Stanislav Weisfeit uvedl zajímavý přehled výsledků doby lovu
v našem sdružení za uplynulých 5 let. Dále seznámil členy s podrobným hodnocením plnění
plánu lovu za minulý rok, provedl také hodnocení stavu zásypů a krmelců a péče o tato
zařízení. Ke zlepšení práce myslivců v tomto směru jistě také přispěje jmenovité přidělení
jednotlivých zásypů a krmelců členům do trvalé péče.
Střelecký referent Jiří Šonka uvedl velmi podrobný přehled činnosti našich členů na
tomto úseku. Byla, jak vyplynulo ze zprávy, velmi úspěšná. Střelci, kteří reprezentovali naše
sdružení – J. Baier, J. Šonka, S. Weisfeit, L Cápl, J. Troup, J. Marek, B. Veska a další se
zúčastnili závodů, které pořádala různá MS v okrese Č. Budějovice i v jiných okresech
Jihočeského kraje a umístili se vždy na předních místech, obvykle na 1.-15. Krom toho se
zúčastnili také přeborů celostátního charakteru, případně oblastního (např. v Pardubicích) a
jejich výsledky byly také velmi dobré, očemž svědčí 25., 26. místo apod. Významného
úspěchu dosáhl na Velké ceně Prahy, která probíhala v Poděbradech, M. Jaroš ml., který se
výsledkem 71 bodů umístil mezi přední střelce. Také v tomto roce obhájili naši střelci putovní
pohár ve střelecké soutěži, které se okolní sdružení pravidelně zúčastňují.
Také zpráva finančního hospodáře přinesla zajímavé údaje, které pro jejichž
obsažnost uvádím na zvláštním přehledu.
Kynologický referent seznámil přítomné se stavem lovecky upotřebitelných psů. Naše
sdružení má celkem 9 psů a jedno štěně. Ještě v tomto roce mají být 3 psi vyřazeni pro
vysoký věk. Tím by se stav psů neúnosně snížil. Proto bude nutno neprodleně doplnit jejich
počet.

Pak byla provedena volba nového představenstva a revizní komise pro další období.
Složení nového představenstva a revizní komise:
Předseda
Místopředseda
Jednatel
Polit. vých. činnost
Finanční hospodář
Soutěžní ref.
Kynologický referent
Myslivecký hospodář
Zástupce v NF
Člen
Revizní komise:
Předseda
Členové

Jaroš Michal st.
Procházka F.
Mráz J.
Dušek F.
Kollar F. st.
Lysák S.
Mačí T.
Weisfeit S.
Steinbauer J.
Kukla J.

Marek J.
Huisl O.
Baier J.

Delegáti na okresní konferenci:
Weisfeit S., Dušek F.
Za kandidáta do OV byl zvolen
Jaroš M. st.
Vzhledem k tomu, že se během roku uvolnilo jedno místo pro člena, byl novým
členem sdružení zvolen jednomyslně Němeček Stanislav, pracovník statku Trhové Sviny, do
té doby stálým hostem našeho sdružení.
Usnesení a plán práce na příští období bylo schváleno beze změny.
Výtisk tohoto dokumentu je také přílohou.
Název
položky
Polit. vých. činnost
Myslivecká činnost
Odchyt živé zvěře
Kynologie
Střelectví
Organizační
činnost
celkem
Průběžné položky
celkem

Plán
Příjem
1 500,4 000,-

Výdej
1 500,1 500,-

6 000,-

2 500,5 000,500,-

Výsledek
-

11 500,- 11 000,- + 500,11 500,- 11 000,- + 500,-

Schodek byl kryt zůstatek na běžném účtu u STSP.

Skutečnost
Příjem
Výdej
2 909,70
6 207,2 662,-

21486,55
500,-

Výsledek

2 350,23 330,20
1 037,10

28 193,55 32 289,84,28 277,55 32 289,-

-4 095,45
-4 095,45

Vyúčtování ulovené zvěřiny
Účel
zajíc
bažant
srnčí
kusy kg
Kčs
kusy kg
Kčs
kusy kg
Kčs
Prodej na stát. nákup
45
152
1 010
40
47
757
18
226 3 180
Prodej ostatním
socialist. organiz.

35

112

530

23

25

450

Členům zdarma

60

192

1 152

89

98

1 764

119

381

2 286

60

66

1 188

3

9

54

3

3

Celkem odstřel

262

846

5 032

215

Odchyt
Úhrnem

24
286

77
923

6 750
11 782

18
233

Za práce a služby
a nečlenům
Vlastní spotřeba

7

85

280

54

5

60

840

239

4 213

30

371

4 300

20
259

755
4 968

30

371

4 300

Ostatní doplňující údaje ke zprávě finančního hospodáře:
Nájemné
Daně, poplatky
FRZM
Náklady na psy
Celkem

1 264,1 000,328,2 500,5 092,-

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

Z toho 10%
Členské podíly
Fond rezerv

509,1 464,7 065,-

Kčs
Kčs
Kčs

Návrh práce na příští volební období.
Na úseku politicko-výchovné činnosti.
1/ Pro práci s mládeží vytvořit potřebný počet kroužků přátel přírody tak, aby všechny třídy
stávajících škol mohl, být v jejich spoluprací zapojeny a informovány o činnosti myslivecké
organizace.
2/ Ke všem významným výročím zajistit řádnou propagaci všemi dostupnými prostředky.
3/ V rámci únorového vítězství pracujícího lidu vyhlásit každoroční socialistickou soutěž o
nejlepší MS v rámci OMS.
4/ Pro zajištění plánovaných úkolů vytyčených VčSMS odpracuje každý člen potřebný počet
brigádnických hodin. Brigádnické hodiny se budou každoročně upřesňovat podle rozsahu
plánovaných akcí. Pro letošní období 50 hodin.
Na úseku myslivosti
1/ Rozšířit pěstování krmných plodin na mysliveckých polích a tím zlepšit vlastní krmivovou
základnu.
2/ S ohledem na provádění rekultivace zemědělských pozemků, využívat neplodných
pozemků k vysázení remízků a koncepcí rozvoje zemědělství a myslivosti.
3/ Obnovit všechny myslivecká zařízení v rámci MS to je zajištění prosperity všech
stávajících zařízení a vybudování nových tak, aby nedocházelo k prostorům, kde by nebyla
zvěř krmena.
4/ Nadále provádět polodivoký odchov bažantů s tím, aby byly dodrženy podmínky pro
uznání bažantnice.
Na úseku střelectví
1/ Každoročně pořádat „Memoriál Fr. Dvořáka“ a tradiční závod VCT.
2/ V souladu s akcemi prováděnými v Č. Budějovicích zajišťovat kontrolní střelby členů MS
v bývalém okresu T. Sviny.
3/ Obesílat OP a soutěže pořádané OV střelci – členy sdružení – kteří dosahují potřebných
výkonů.
Na úseku výstavby a údržby stávajícího zařízení.
1/ Provést dohotovení střeliště běžícího zajíce.
2/ Během funkčního období vybudovat střeliště na lovecké ose.
3/ Vybudovat sklad na jadrná a objemná krmiva.
4/Zajistit sklizeň a usušení píce ze střelnice pro vlastní potřebu v zimním krmení.

Na úseku kynologie
1/ Trvale udržovat předepsaný počet lovecky upotřebitelných psů.
2/ Podle potřeby v rámci OV ČMS zajistit každoročně podzimní zkoušky ohařů.
Plán práce je rámcově navršen a vypracován na celé příští volební období. Podle
potřeb MS bude každoročně upřesňován.
Každoročně bude hodnocena iniciativa každého člena a výbor určí rozsah potřebných prací
a z toho vyplývající brigádnické hodiny.
O členech, kteří ze závažných důvodů nebudou platit povinnosti vyplývající
z usnesení, rozhodnutí, rozhodne výbor a revizní komise a dalším jejich mysliveckém vyžití.
Trhové Sviny 25. 3. 1978
Během roku 1978 byly na střelnici našeho mysliveckého sdružení pořádány
následující akce:
1/ Střelecký závod Stát. rybářství Hluboká nad Vltavou
2/ Střelecký závod Státního rybářství pro celý oborový podnik
3/ Memoriál F. Dvořáka a XXV. ročník závodu O cenu Trocnova
4/ Závod družby Dukla: Č. Budějovice (družstvo okresu) : družstvo Sov. armády
5/ Povinné střelby okolních MS, kterých se zúčastnilo celkem 16 MS se členy 450 členy
6/ Podzimní zkoušky loveckých psů (15. 9.)
7/ Závod členů našeho MS
Kromě těchto vyjmenovaných akcí bylo zařízení střelnice a klubovna propůjčováno jiným
organizacím (VB, LM, CO, OÚNZ, aj.). Průběh některých uvedených akcí dokumentuje
několik následujících fotografií.

Za Tvoji něžnou péči o nás,
za všechna milá slova, starosti,
zachováme v srdci vždy Tvůj obraz
a pocit neskonalé vděčnosti.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček,
bratr, švagr a strýc, pan

Josef Mráz
Zemřel náhle
v pátek dne 27. října 1978
ve věku 58 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme naposledy
v úterý dne 31. října 1978 v 15.00 hodin
v chrámu Páně v Trhových Svinech.
Po církevních obřadech a zádušní mši svaté
uložíme jej na místním hřbitově
do vlastního hrobu k poslednímu odpočinku.
Otěvěk č. 27, dne 27. října 1978.
Jménem veškerého příbuzenstva:
Marie a Dana,
děti.

Bohuslav Veska,
Zdeněk Novák,
zeťové.

Bohuslav, Jana, Dagmar, Daniela a Zdeněk,
vnoučata.

Autobus pro účastníky pohřbu bude připraven ve 14.30 hod.
u domu smutku.

Marie Mrázová
manželka.

Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán,
bratr, švagr a strýček, pan

Tomáš Mačí
učitel v. v.
Zemřel po delší nemoci
v neděli dne 12. listopadu 1978
ve věku 72 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme naposledy
v pátek dne 17. listopadu 1978 v 11.30 hodin.
v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích.
Trhové Sviny, dne 13. listopadu 1978.
Žižkovo náměstí č. 93.
Jménem pozůstalých:
Vladimír Mačí,

Marie,

Marie Mačí,

syn.

snacha .

manželka.

Ing. Vladimír Mačí, Irena Mačí, Vítězslava Mačí,
vnoučata.

Albína a Jaroslav,
sourozenci.

Autobus pro smuteční hosty bude připraven u domu smutku
a odjede v 10.30 hodin.

Přehled o průběhu honů:
Účast
střelci hosté

Datum

Místo

11.11.

Březí
Nežetice

30

10

8

24.11.

Bukvice

42

15

10

honci

Výřad
zajíc

bažant

8

27

13

1 kachna

10

58

27

2 kachny

psi

Ostatní

9. 12.

Třebíčko

32

7

6

9

67

11

2 havrani
1 straka
1 sojka
1 srna raněná

16.12.

Rejta

38

12

8

10

51

44

3 sojky

30.12.

Sv. Trojice
Trh. Sviny

28

3

8

11

25

23

1 sojka

Při všech honech, které jsou v přehledu uvedeny a které se konaly v letošní sezoně
byla zachovávána kázeň, předpisy o bezpečném zacházení se zbraní. Proto také nedošlo
k žádnému poranění účastníků ani k jiné mimořádné události.
Po vánočních svátcích – 26. prosince – se konal odchyt zajíců. Byl prováděn tak jako
již v dřívějších letech v části honitby mezi lomy na Rejtech a Bukvicí. Odchytu se zúčastnilo
celkem 50 osob a na dva zátahy se podařilo odchytit do sítí 28 zajíců. Je to podstatně méně
než dříve. Během odchytu bylo možno pozorovat, že dost velký počet zajíců, jakmile spatřili
sítě, utíkali na opačnou stranu, nebylo možné je znovu do sítě nahnat. Z celkového počtu 28
chycených zajíců bylo převzato a odesláno 11 zajíců a 13 zajíče, tj. 24 kusů. Další 2 kusy
byly pracovníky Interlovu vyřazeny, takže za 22 kusů obdržíme peníze.

Přehled o rozdělení zvěřiny:
Zajíc

bažant

srnčí

Dodávka
25
10
11
Odchyt
24
Členům
76
39
Hostům
33
15
Honcům
31
1
Kuchařkám
8
10
Prodáno obyvatelstvu
29
16
Za práce a služby MS
15
13
Hudebníkům
10
7
Vdovám
1
7
------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
228
118
11
Dalších 20 kusů srnčí zvěře bylo spotřebováno na přípravu pohoštění na posledních lečích,
na dožínky Státnímu statku a na rozdělení mezi členy.

1979

Plán lovu na rok 1979
Druh zvěře
srnci
srny
srnčata
spárkatá celkem
zajíc
bažant

Odstřel
Plán
15
13
13
41
200
175

Plán
Skutečnost dodávky
na trh
15
9
13
3
13
8
41
20
53
-

Skutečná
dodávka
na trh
9
3
8
20
-

poznámka

tj. 214 kg

Jako každoročně byly svolány během roku členské schůze před zahájením odstřelu
srnců, před zahájením přípravy na obvyklé střelecké akce a před zahájením honů. Na
schůze, která předcházela zahájení odstřelu srnců byly stanoveny podmínky odstřelu,
předkládání trofejí a další podrobnosti, nezbytné pro správné provedení odstřelu srnců.
Před zahájením příprav střelecké akce byly na členské schůzi stanoveny termíny
brigád, přípravných prací, zajištění střeliva, účasti střelců a ostatní záležitosti, související se
zajištěním průběhu závodu.
V roce 1979 proběhly 19. a 20.května veřejné střelecké závody a ve dnech 21. a
22.července 1979 XXVI. ročník závodu o „Cenu Trocnova“ a „Závod Družby“.
Poděkování organizačního výboru za zdárný průběh těchto střeleckých akcí patří všem
členům, kteří se na zajištění jejich zdařilého průběhu podíleli. Je škoda, že jejich počet není
(s ohledem na celkový počet členů našeho sdružení) příliš velký, že tím obtížnější se pak
stane příprava a provedení podobné akce. Bylo by jen dobré kdyby alespoň smysl pro
povinnost a odpovědnost přiměl více našich členů k účasti.

V tomto roce také se rozhodlo
představenstvo našeho sdružení zřídit na vhodném
místě v objektu střelnice malý památník členů, kteří
zemřeli. Bylo vybráno místo ve stínu vzrostlých
stromů na prostranství před místem, kde nejčastěji
bývají zahajovány střelecké závody, kde se
nejčastěji provádějí nástupy nebo ukončení jiných
mysliveckých akcí. Ke zhotovení pomníčku posloužil
veliký žulový kámen, na který byla připevněna černá
skleněná deska s bronzovými destičkami se jmény
zemřelých členů. Ostatní podrobnosti napoví
snímek nového památníku.

Na odstřelu srnců se v roce 1979 podíleli:
Cápl Ludvík ml.
Veska Boh.
Ing. Březina
Lysák Stan.
Ing. Šenkýř
Marek Jiří
Kollar F. st.
PhMr. Nekut
Weisfeit Stan.

2 kusy
2 kusy
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus

Autem byl zabit jeden kus.
Odstřel srn a srnčat:
Jaroš Michal st.
3 kusy
Cápl Ludvík ml.
2 kusy
Ing. Kollar F. ml.
2 kusy
Lysák Stan.
1 kus
Marek Jiří
1 kus
Ing. Březina
2 kusy
Weisfeit Stan.
15 kusů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Porovnáme- li plány lovu a skutečně dosažené výsledky odstřelu bažantů za několik
posledních let, nemůže ujít naší pozornosti rok od roku snižující stavy skutečně střelených
kusů. Příčinou jsou nesporně stavy této zvěře, vykazující v posledních letech rychle klesající
tendenci. Většina našich myslivců se shoduje v tomto odůvodnění tak nepříznivého jevu:
zvyšující se intenzita zemědělské velkovýroby, odstranění přirozených krytů pro drobnou
zvěř (často velmi neuváženě a neodůvodněné), intenzivní používání chemických prostředků,
jejichž škodlivost pro drobnou zvěř (ať přímá nebo nepřímá) stále roste, intenzivní používání
stále rychlejších mechanizmů s velkou šíří záběru a v neposlední řadě používání takové
technologie sklizně, která nešetří právě tuto zvěř. Výsledky se dostavily nad očekávání
rychle. Oprávněnost uvedených názorů potvrzují i výsledky výzkumů, které byly uveřejněny
m.j.i v časopisu MYSLIVOST.
Představenstvo našeho sdružení se rozhodlo zmírnit poněkud následky tohoto vývoje
tím, že zakoupilo a vysadilo v naší honitbě 100 kusů bažantích kuřat a rozhodlo se znovu
zavést polodivoký odchov bažantů, který byl před více než deseti lety zrušen.
Totéž, co bylo uvedeno o klesajících stavech bažantů, platí i pro stavy zajíců. Jejich
rychlý pokles se projevil v celostátním měřítku natolik, že byl vyhlášen pro rok 1979 zákaz
jejich odstřelu. Toto rozhodnutí bylo vydáno krajskými a okresními orgány státní správy
koncem listopadu. Z tohoto důvodu byly zrušeny původně plánované hony a ponechány
celkem dva.
P ř e h l e d o p r o v e d e n ý c h h o n e c h:
Termín
17. 11. 1979

Střelci/
hosté
23

15. 12. 1979

31/3

honci

psi

6

9

8

13

střeleno
zajíců
-

střeleno
bažantů
13
40

ostatní
zvěř
1 havran
1 sojka

Rozdělení zvěře v roce 1979:
Srnčí zvěř:
-na střelecké závody
2 kusy
-jednotce LM
1 kus
-zaměstnancům statku T. Sviny
1 kus
-členům mysliveckého sdružení
13 kusů
-poslední leče
4 kusy
Drobná zvěř:
-hostům na honech
3 kusy
-honcům na honech
12 kusů
-hudebníkům
8 kusů
-kuchařkám
6 kusů
-adeptům
2 kusy
-trubačovi
1 kus
-za práce a služby pro MS
1 kus
-členům MS
20 kusů
Na společných tazích kachen bylo střeleno 20 kachen a 12 lysek.

ZPRÁVA
Finančního hospodáře o výsledcích hospodaření MS Trhové Sviny za rok 1979
Celkové příjmy v roce 1979 činily
Celková vydání
Ztráta
Zůstatek z roku 1978
Hotovost na běžném
účtu k 31. 12. 1979

Kčs
Kčs
- Kčs
Kčs

23 765,50
40 070,68
16 305,18
19 397,71

Kčs

3 092,53

ROZVAHA k 31. 12. 1979
Základní prostředky
Inventář
Zvířata – psi
Hotovost na běžném účtu
Aktiva celkem
Pasiva celkem
(členské podíly)
Čisté jmění

Kčs 25 317,80
Kčs 14 964,59
Kčs 3 700,00
Kčs 3 092,53
Kčs 47 074,88
Kčs 1 644,00
Kčs 45 430,88

Finanční hospodář MS:

1980

Plán lovu na rok 1980
Druh zvěře
srnci
srny
srnčata
spárkatá celkem
zajíc
bažant
drobná zvěř
celkem

Odstřel
Plán
9
7
11
27
60
60
120

Plán
Skutečnost dodávky
na trh
9
5
9
23
200,- kg
64
15 kusů
55
119

15

Skutečná
dodávka
na trh

11 kusů
15 kusů
15

Poznámka

tj. 145,- kg
tj. 50,- kg
50,-kg

Okresní výbor ČMS znovu upozornil na zmenšující se stavy lovné zvěře v okrese
České Budějovice a vyzval všechna myslivecká sdružení k omezení plánů lovu podle
místních podmínek, aby nedocházelo k vážnějšímu snížení kmenových stavů zvěře.
Také v našem mysliveckém sdružení se začala uskutečňovat opatření, která by
pomohla co nejvíce omezit nepříznivé vlivy prostředí na stavy zvěře. Na členské schůzi dne
15. března 1980 bylo proto rozhodnuto znovu ověřit skutečné stavy zvěře. Ověření bylo
provedeno sčítáním, které proběhlo ve dnech 16. a 23. března 1980. Na této schůzi byly
rozděleny úseky honitby k provedení sčítání. Na každém úseku bylo provedeno dvakrát, aby
se co nejvíce vyloučil vliv náhod. Na nejbližší členské schůzi byly pak zveřejněny výsledky
sčítání.
Ke zlepšení finanční situace a k získání prostředků na další nákup bažantích kuřátek
bylo rozhodnuto prodat Čedoku odstřel tří srnců, na který budou pozváni zahraniční hosté.
K úspěšnému průběru byla určena místa v honitbě, kde je nutno postavit vhodné posedy,
aby se mohla zaručit co největší jistota úspěšného lovu.
S ohledem na finanční situaci našeho sdružení, která se podstatně zhoršila tím, že se
neuskutečnili předpokládané dodávky zvěře na trh, bylo současně připravit a uskutečnit
pouze dva střelecké závody:
-střelecký přebor pro oborový podnik Státního rybářství České Budějovice,
eventuelně přebor pro závod Hluboká nad Vltavou,
-okresní přebor ve střelbě na asfaltové terče.

Smrti se nebojím, smrt není zlá,
smrt je jen kus života těžkého,
co strašně je, co zlé je, to umírání je…
J. Wolker

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, bratr, švagr
a strýček, pan

Jan Steinbauer
Zemřel po krátké nemoci
v sobotu dne 12. ledna 1980
ve věku 72 let.
S naším drahým zesnulým rozloučíme se naposledy
ve středu dne 16. ledna 1980 v 13.00 hodin.
v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích.
Trhové Sviny 793, dne 14. ledna 1980.
Jménem příbuzenstva:
Jan a Josef,

Anna Steinbauerová,

synové.

manželka.

Jana Šálková, Anna Šimonová,
sestry s rodinami

Autobus pro účastníky pohřbu bude připraven v 12.00 hodin
u nádraží ČSAD.

Zelený hájové
bejvaly jste vždy moje…

OKRESNÍ VÝBOR ČESKÉHO MYSLIVECKÉHO SVAZU
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Oznamujeme všem členům a přátelům myslivosti, že odešel z našich
řad tajemník OV ČMS

František Hoch
Zemřel náhle dne 19. dubna 1980 ve věku 59 let.
Se zesnulým se rozloučíme naposledy
v pátek dne 25. dubna 1980 ve 14.00 hodin
v nové obřadní síni českobudějovického krematoria.
České Budějovice, dne 21. dubna 1980.
OKRESNÍ VÝBOR ČEKÉHO MYSLIVECKÉHO SVAZU
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

Prostřednictvím Interlovu se odstřelu srnců v našem mysliveckém sdružení tři hosté
ze Spolkové republiky Německa. Odstřelu se zúčastnili také členové našeho sdružení jako
průvodci. Ve dnech 18. až 20. května 1980 byli střeleni 3 srnci a jejich trofeje získaly 50,5;
43,6 a 69,6 bodů. Příprava na tento odstřel, možno říci úspěšný, byla sice velmi náročná,
avšak finanční efekt pro pokladnu sdružení není zase na druhé straně právě zanedbatelný.
Z řad našich členů se na odstřelu srnců podíleli:
Ing. Březina
1 kus
Veska Boh.
1 kus
Jaroš Michal ml.
1 kus
Ing. Šenkýř
1 kus
Jaroš Michal st.
1 kus
Weisfeit Stan.
1 kus
Trofeje budou předloženy na výroční členské schůzi.
Odstřel holé provedli členové:
Cápl Ludvík ml.
Ing. Březina
Weisfeit Stan.
Ing. Kollar F. ml.
Jaroš Michal st.

3 kusy
2 kusy
7 kusů
1 kus
1 kus

V září byly poprvé v našem sdružení provedeny podzimní všestranné zkoušky
loveckých psů. Pro členy našeho sdružení to byla další náročná, namáhavá a složitá práce,
která spočívala nejenom v přípravě terénu, obstarání potřebné zvěře apod., ale také práce
při samotném průběhu zkoušek. Zkoušky si vyžádaly dvou dnů, protože s ohledem na účast
a rozsah nebylo možno všechny disciplíny zvládnout v jediném dni. Závěr zkoušek potvrdil,
že to byla akce velmi úspěšná a při slavnostním závěru nešetřili rozhodčí slovy chvály na
adresu našich členů.

Přípravě podzimních honů byla věnována jedna z členských schůzí. Hospodář
našeho sdružení seznámil členy s plánem honů, které byly určeny takto:
1.hon 15. 11. 1980 - sraz v 8.00 u Kolínů
2.hon 6. 12. 1980 - sraz před dílnami statků
3.hon 20. 12. 1980 - sraz v 8.00 u modlitebny Českobratrské církve
Preliminář byl určen 60 zajíců a 60 bažantů ze všech honů celkem.
Srovnání s údaji před šesti nebo pěti lety nepotřebuje komentáře.
Kromě plánu honů byli přítomní členové seznámeni ještě s vyhláškou Jihočeského
krajského národního výboru o životním prostředí a přehledem hospodáře o stavu, odstřelu a
rozdělení spárkaté zvěře. Předseda sdružení M. Jaroš dále oznámil, že Myslivecké sdružení
Trhové Sviny získalo v celookresní soutěži mysliveckých sdružení 1. místo. Soutěže se
zúčastnilo celkem 76 MS.
Členská schůze rozhodla také o jednom nepříjemném případu:
Pro soustavné neplnění členských povinností bylo rozhodnuto o odebrání povolenky
Josefu Zíkovi.
Přehled o honech v roce 1980
Termín

Účast
střelci/
hosté

Výřad
honci

zajíců

psi

bažantů

ostatní
1 sojka

15.11.1980

30/2

5

11

-

19

6.12.1980

28/1

5

9

49

13

20.12.1980

29/2

6

10

15

23

1 kachna
1 liška
1 kočka

Při všech honech byla důsledně dodržována pravidla bezpečného zacházení se zbraněmi i
ostatní důležitá bezpečnostní opatření. Díku tomu a také kázni všech účastníků honů
nedošlo k žádné události ohrožující život a zdraví.
Výřady na jednotlivých honech snad inspirovaly mnohé členy k návrhu, abychom
napříště místo termínu hon užívali názvu „ procházka honitbou“, což by prý bylo mnohem
výstižnější.
Přehled o rozdělení zvěřiny
Účel
srnčí
zajíc
bažant
Střelecké závody a
2
myslivecké akce
podzimní zkoušky psů
1
dodávka na trh
viz.plán
15
hostům na honech
2
3
honcům
10
6
členům
26
33
kuchařkám
3
3
pasování na myslivce
1
za práce a služby pro MS
3
hudba
4
6
dražba na posl. leči
1
trubač
3

1981

Plán lovu na rok 1981
Plán
Druh zvěře
srnci
srny
srnčata
spárkatá celkem
bažant kohout
bažant slepice
zajíc
drobná celkem
Celkem

Odstřel

Skutečnost
Z toho
dodávka

Odstřel

Z toho
dodávka

Poznámka

8

8

4

6

12

10

24

24

10

121 kg

(150)
100

126

35

(po úpravě)

-

-

132

10

(po úpravě)

258

45

80 kg

282

55

dodáno
201 kg

(130)
100
(280)
200
(304)
224

-

170 kg

S ohledem na výsledek prvního honu bylo zažádáno o úpravu plánu lovu u položek drobné
zvěře. Úprava po schválení je uvedena v závorkách.

Seriál snímků z výroční členské schůze

Ukázky trofejí

Podle usnesení výroční schůze byly v roce 1981 provedeny následující práce a
myslivecké akce:
-úprava podlahy klubovny na střelnici
-odchovna bažantů
-střelecké závody
-podzimní zkoušky loveckých psů
Všechny jmenované akce byly velmi dobře připraveny a díky pochopení a obětavosti členů
MS byly také úspěšné.
Podlaha v celé budově na střelnici poměrně rychle ztrouchnivěla a vyžádala si
důkladnou opravu. Brzy na jaře bylo vše během několika sobot hotovo. Nábytek byl
převezen a uložen v domku předsedy MS M. Jaroše, podlaha odstraněna a nahrazena
navážkou štěrku a na ní pak betonem. Na pokladním betonu byla zhotovena izolace a
položena druhá vrstva betonu. Povrchová úprava podlahy byla dokončena nátěrem laku.
Ze střeleckých akcí byly připraveny a provedeny přebory ve střelbě pro Státní
rybářství, obor. podnik v Českých Budějovicích pro účastníky ze závodů z celé ČSR. Další
pak byly tradiční memoriál Františka Dvořáka a Trocnovský přebor. Všechny tyto závody byly
velmi pečlivě připraveny a úspěšně dokončeny, hlavně díky pochopení a obětavosti členů
MS. Několik následujících snímků připomíná průběh uvedených akcí.

Seriál snímků z opravy podlahy v celé budově střelnice….

Před zahájením odstřelu srnčí zvěře rozhodla členská schůze na návrh
představenstva o přidělení odstřelu srnců takto:
Ing. Březina, L. Cápl, J. Baier, M. Jaroš, F. Kollar, B. Veska, F. Procházka a S. Weisfeit se
budou podílet na odstřelu srnců. Na odstřelu další srnčí zvěře se podíleli: J. Baier, L. Cápl,
B.Veska, ing. F. Kollar, M. Jaroš, a S. Weisfeit.
Zvěřina byla rozdělena a použita takto
Jednotě dodáno
6 srnců a 4 srny
Na pohoštění na posl. lečích
celkem 13 kusů
a mysliv. akcí
podle rozhodnutí představenstva MS byl v roce 1981 připraven odchov bažantích
kuřátek. Na pozemku rodinného domku předsedy MS byla připravena potřebná zařízení pro
úschovu, krmení a výběh kuřátek. Na zhotovení těchto zařízení se podíleli zejména členové
představenstva. Po nákupu a dovozu kuřátek se o jejich zdárný růst opravdu obětavě staral
předseda MS. Mnoho volného času a péče se vyplatilo a přineslo dobré výsledky, o nichž se
mohli přesvědčit účastníci společných honů.
Ještě přehled o nákladech na líhnutí bažantů:
Krmení z Dynína
1 444,- Kčs
Krmení z OMS
2 500,- Kčs
Krmení z JZD Strážkovice
600,- Kčs
Krmení z ZNZZ
812,- Kčs
Dovoz krmení
82,- Kčs
Nákup kuřátek
1 840,- Kčs
Záloha na el. Proud
800,- Kčs
--------------------------------------------------------------------------Celkem
8 078,- Kčs
-------------------------------------------------------------------------Z uvedeného přehledu o nákladech vyplývá, že náklady na odchov jednoho kuřátka,
přesněji bažanta dosáhly zhruba dvaceti korun. Do toho není započítána samozřejmě
hodnota práce všech členů, kteří se na odchovu a přípravě potřebných zařízení podíleli.
Všem těmto členům patří dík nás všech. Jedinou odměnou jim bylo uspokojení z dobře
vykonané práce ve prospěch MS a navíc zásluha o ochranu přírody.
Díky pochopení ředitelství statku Šumava dostalo MS do bezplatného užívání část
pozemků kolem potoka nad Kolínů mlýnem, které pro zemědělskou výrobu nejsou vhodné.
Tam by bylo možno zřídit novou bažantnici. Velmi husté křoviny, kterými je potok lemován by
byly vhodnými je potok lemován by byly vhodným krytem pro zvěř a zaručovaly by také
potřebný klid při hnízdění. V bezprostřední blízkosti jakou pouze zahrady a několik stavení.

Seriál snímků ze střeleckých závodů ….

Nakonec
ceny
pro
vítěze

Přehled o průběhu v roce 1981
Místo
Datum
Trhové Sviny
7. 11. 1981
Bukvice, Rejta
21. 11. 1981
Březí, Nežetice
19. 12. 1981

ÚČAST
střelci
hosté

honci

Výřad
zajíc

psi

bažant

ostatní

31

2

9

9

26

73

-

36

7

10

10

76

33

-

26

1

6

8

30

20

-

Jak z přehledu vyplývá, byl průběh v tomto roce úspěšnější než v roce 1980, hlavně
pokud jde o výřady a počet ulovené zvěře. S ohledem na výsledek prvního honu jde o výřady
a počet ulovené zvěře. S ohledem na výsledek prvního honu bylo požádáno o úpravu plánu
lovu a zvýšení prelimináře na zbývající dva hony. Žádosti bylo vyhověno a plánovaný odstřel
drobné zvěře byl poněkud zvýšen, jak je uvedeno v tabulce o plánu lovu.
Všichni, kdo se honů zúčastnili mohou shodně potvrdit, že zvýšení odstřelu nikterak
neohrozilo kmenové stavy drobné zvěře. Skutečné stavy zvěře převyšují předepsané
kmenové stavy.
Stejně tak možno říci, že úroveň kázně, pořádku a bezpečnosti na společných
honech byla v porovnání s minulou sezonou přinejmenším stejná nebo trochu lepší.
Dodržování pravidel bezpečnosti se vžilo, stalo se pro každého účastníka honu samozřejmě
natolik, že vedoucí honu nemusel kromě zahájení nikomu základní pravidla připomínat.
Zvěřina, která byla ulovena na společných honech byla rozdělena takto:
Jednotě na smluvní dodávku
Hostům
Honcům
Členům
Kuchařkám
Hudba
Za práce a služby pro MS a ples OMS
Prodej členům, hostům a honcům z výřadu

35 bažantů
2 bažanti
4 bažanti
31 bažantů
7 bažantů
6 bažantů
16 bažantů
25 bažantů

10 zajíců
8 zajíců
21 zajíců
55 zajíců
5 zajíců
4 zajíců
21 zajíců
10 zajíců

Celkový přehled o dodávce zvěřiny podle smlouvy s Jednotou:
Celková dodávka podle smlouvy měla být 170 kg zvěřiny.
Skutečně bylo dodáno:
Srnci, srny
Zajíci
Bažanti
Celkem

10 kusů
10 kusů
35 kusů
55 kusů

121,- kg
36,- kg
44,- kg
201,- kg

Jak napovídá přehled, byla dodávka Jednotě překročena o 31 kg.
Několik snímků z průběhu honů a poslední leče připomíná pěkné myslivecké zážitky.

Poslední hon v roce 1981 byl velmi obtížný …

Tím veselejší byla poslední leč při dobré muzice …

Hospodářský výsledek našeho mysliveckého sdružení za uplynulý rok 1981 byl
vcelku vyrovnaný.
Příjmové položky v roce 1981 dosáhly celkové částky 51 015,50 Kčs, vydání za
stejné období činilo 48 537,95 Kčs, takže čistý příjem je charakterizován částkou
2 477,55 Kčs.
Zůstatek z roku 1980 činil v hotovosti 11 734,22 Kčs a po připočtení čistého zisku
z roku 1981 2 477,55 Kčs je hotovost na běžném účtě u České státní spořitelny k
31. prosinci 1981 ve výši 14 211,77 Kčs.
Rozpis příjmových a výdajových položek podle druhu činnosti a plánovacích skupin je
následující:
1. Politicko-výchovná činnost
2. Myslivecká činnost
3. Odchyt
4. Kynologie
5. Střelectví
6. Organizační činnost

Příjem
6 892,50
34 871,00
9 252,00

Čistý příjem

2 477,55 Kčs

Vydání
5 188,20
8 401,00
1 907,20
31 648,00
1 393,55

Celková rozvaha sdružení je pak charakterizována k 31. prosinci 1981 následující
údaji:
Základní prostředky
Inventář
Zvířata
Pokladna
Hotovost na běžném účtě

21 000,19 457,3 700,14 211,77

Kčs
Kčs
Kčs

AKTIVA CELKEM

58 368,77

Kčs

1 644,-

Kčs

56 724,77

Kčs

PASIVA (členské podíly)
ČISTÉ JMĚNÍ

Kčs

Finanční hospodář
MS:

30. ledna 1982

1982

Plán činnosti MS Trhové Sviny na rok 1982
Na úseku politicko-výchovné práce :
Každou členskou schůzi bude předcházet přednáška na aktuální politická téma
Bude provedena přednáška o životním prostředí ve vztahu k zachování zvěřiny
Budou prováděny pravidelně přednášky pro školní mládež
Budou trvale udržovány vývěsní skřínky a odpovídající tématikou
Bude provedena výzdoba k č e r v n u – měsíci myslivosti a ochrany přírody a veřejnosti
informována v tisku o činnosti naší organizace
Zodpovídá: František Procházka
místopředseda MS
Na úseku myslivosti :
Na neplodných plochách vysázet nejméně 400 lesních stromků a 150 keřů
Zajistit obdělávání mysliveckých polí
Provést opravu všech mysliveckých zařízení
Nadále provádět odchov bažantů a rozšířit stávající odchovnu
Založit dočasný remíz na ploše 1 ha
Zajistit maximální počet odevzdaných kůží a kožek
Zajistit splnění plánované dodávky zvěřiny na státní nákup
Zodpovídá: Stanislav Weisfeit
myslivecký hospodář
za obdělání polí: Bohuslav Veska – jednatel
Na úseku střelectví:
Pečovat o údržbu střel. stadionu a zajišťovat potřebné opravy budov a zařízení
Zajistit potřebné terče pro všechny závody
Uspořádat OP v kulových i brokových disciplínách.
Uspořádat střelecké přebory státního rybářství
Uspořádat závod O Cenu Trocnova, Memoriál Dvořáka, případně další střelecké podniky dle
požadavků jiných organizací.
Obeslat nadějnými střelci Okresní případně oblastní přebory
Pro všechny závody vydat s dostatečným předstihem proposice v odpovídající úpravě
Zodpovídá: Jiří Šonka
člen výboru pověřený prací na střel.úseku
Na úseku lovecké kynologie
Pečovat trvale o udržení nejméně předepsaného počtu lovecky upotřebitelných psů
Přenášet nové poznatky z kynologických akcí mezi členy MS.
Uspořádat podzimní zkoušky v naší honitbě.
Zodpovídá: Jan Kukla, člen výboru
pověřený prací na úseku kynologie
Na úseku finančního hospodaření:
Ve všech případech věnovat soustavnou péči všem platbám, dbát přísné hospodárnosti a
účelnosti vynakládaných prostředků a dodržování směrnic.
Provádět včas vyúčtování jednotlivých akcí
Zodpovídá: Frant. Kollar, finanční hospodář

Na úseku brigádnické činnosti:
Pro zajištění uvedených akcí bude nutno odpracovat:
Ve střelecké činnosti
894 brigádnických hodin
V akci „Z“
80 brigádnických hodin
V zemědělství
160 brigádnických hodin
Výsadba stromků a keřů
32 brigádnických hodin
Obdělání mysliveckých polí
104 brigádnických hodin
Přednášky a vývěsní skřínky
130 brigádnických hodin
Rozšíření odchovny
72 brigádnických hodin
Různé a odchov bažantů
385 brigádnických hodin
Celkem
1 856 brigádnických hodin
Zodpovídá výbor MS
Svolání a evidenci prácí bude řídit:
Stanislav Lysák

USNESENÍ
z výroční členské schůze MS Trhové Sviny konané dne 30.ledna 1982 na střelnici.
Výroční členská schůze projednala zprávy o činnosti za uplynulé období:
1/ konstatuje, že vytčené úkoly byly součástí rozpracování usnesení III. sjezdu ČMS a
okresní konference v podmínkách naší organizace
2/schvaluje:
-zprávu o činnosti a výsledek mysliveckého hospodaření,
-zprávu kontrolování a revizní komise
-plán činnosti na rok 1982
3/ukládá:
-výboru MS – pravidelně hodnotit všechna přijatá opatření a zajišťovat jejich plnění
-vyhodnocovat aktivitu členů a dobré výsledky uveřejňovat v místním, případně
krajském tisku,
-zavádět kárná opatření za členy, kteří neplní rozdělování
a)omezení v individuálním lovu a při rozdělování zvěřiny
b)v zařazování členů v nově sloučeném MS
4/o vyjmutí dob úlevu z činnosti dle schváleného závazku v případě nepředvídaných
okolností (stavba rod. domku, nemoc apod.), které se mohou vyskytnout během roku,
je nutno předem požádat MS o výjimku.
Činnost na úseku střeleckém.
V průběhu roku 1981 se někteří naši členové, kteří aktivně se věnují sportovní střelbě
zúčastnili, celé řady sportovních utkání, pořádané jak ČMS tak organizací Svazarmu.
Prvého závodu se zúčastnilo družstvo MS Trhové Sviny dne 12.4.81 na jarním L. kole v Olší
u Tábora, kde se umístili.
s. Baier J. na 6. místě 36/40 možných
s. Šonka st. na 7. místě 35/40 možných
s. Procházka na 30. místě 27/40 možných
Druhého závodu dne 26.4.81 se zúčastnili Šonka J. st. a Šonka ml. kulového přeboru/
okresního/ mysliveckého svazu na střelnici svazarmu Trhové Sviny a skončili na 7. a 8.místě.
Třetího závodu dne 2.5.81 se zúčastnilo okresního přeboru na loveckém kole a baterii na
naší střelnici.
L. kolo
Troup Josef
35/40 možných
I. místo
Baier Josef
32/40 možných
II. místo
Veska Bohumil
29/40 možných
III. místo
Procházka Fr.
27/40 možných
IV. místo
Baterii vyhrál s. Šonka J. st. s nástřelem 43/50 možných. Mimo soutěž střílel na baterii
s. Baier 40/50, Troup 32/50, Procházka 26/50 a Šonka Jiří st. mimo soutěž na 1.kole 30/40
možných.
Čtvrtého závodu o druhý ročník Jihočeské ligy se zúčastnili na naší střelnici dne 10.5.81 na
1. Kole s. Baier 35/40, Troup 35/40, Šonka st. 36/40 možných s celkovým nástřelem 106
bodů z možných 120 a celé družstvo se umístilo na I. místě.
Pátého závodu se zúčastnili na velké ceně Pardubic dne 16. a 17.5.81
Šonka Jiří st. na baterii s nástřelem 86/100 a umístil na 5. místě.
Šonka Jiří ml. na baterii s nástřelem 83/100 a umístil na 6. místě
Šestého závodu dne 30.května se zúčastnili na kombinovaném závodě na Memoriálu
K. Vlasáka Baier J. s nástřelem 45/36 a Troup 45/35 s velmi dobrým umístěním.
Sedmého závodu se zúčastnil Šonka Jiří ml. mezinárodního závodu GRAND-PRIX v Brně
s nástřelem 179/200 možných na 18.místě.
Osmého závodu na VC Prahy na Střelnici v Poděbradech se opět zúčastnili:
s. Šonka st. s nástřelem na baterii 89/100 na III. místě
s. Šonka ml. s nástřelem na baterii 128/150 na VII. místě

Devátého závodu oblastního na střelnici v Pardubicích se zúčastnil Šonka Jiří st. na baterii
s nástřelem 84/100 a tím si zajistil účast na mistrovství ČSR a umístil se na 11.místě.
Desátého závodu na 1.kole se zúčastnilo družstvo ve složení Baier, Troup, Strnad V. na
druhém kole druhého ročníku Jihočeské ligy v Olší u Tábora s nástřelem 102/120 možných a
umístili se na III. místě.
Závod byl uskutečněn dne 14.6.81. z toho Baier 36/40, Troup 35/40 a Strnad Václav 31/40.
Jedenáctého závodu /veřejných střeleckých závodů/ o cenu města Pacova se zúčastnil
Šonka Jiří st. s nástřelem 91/100 možných na III. místě.
Šonka Jiří ml. s nástřelem 90/100 možných na IV. místě
Dvanáctého závodu se zúčastnili naši střelci o cenu Mouřic na kombinovaném závodě
L. kolo – zajíc Troup 26/30 možných I. místo.
Baier 25/30 možných II. místo
Třináctého závodu – na baterii na Universálním zákopu se zúčastnil Šonka st.
Skrýchovských pohárů v Olší u tábora s nástřelem 58/60 možných umístil se na III. místě.
Čtrnáctého závodu se zúčastnil Šonka Jiří ml. na mezinárodním závodě na baterii
socialistických států v Polsku s nástřelem 139/150.
Patnáctého závodu, závodu Družba, ceny Trocnova a memoriálu Fr. Dvořáka který byl
uskutečněn na naší střelnici dne 1 a 2.8.1981
Baterie:
Šonka J. st. nástřel 91/100 možných I. místo
Skeet:
Baier J.
nástřel 63/100 možných IX. místo
Troup J.
nástřel 80/100 možných V. místo
L.kolo
Troup J.
nástřel 33/40 možných IV. místo
Baier J.
nástřel 30/40 možných X. místo
Procházka Fr. nástřel 31/40 možných VI. Místo
Šestnáctého závodu sklářského Boru ve dnech 12 a 13.9. se zúčastnili
Šonka Jiří st., na baterii 92/100 a umístil se na IV místě
Šonka Jiří ml., na baterii 91/100 v juniorech na I. místě
Sedmnáctého závodu ve dnech 20.9.81 se zúčastnil Šonka Jiří st. o cenu Dobříše na baterii
a skončil na 6.místě s nástřelem 86/100.
Osmnáctého závodu se zúčastnilo družstvo na 1.kole ve složení Baier Josef 35/40, Šonka
Jiří st. 35/40, Troup 36/40 a umístilo se opět na III. místě s celkovým nástřelem 106/120.
Celkové umístění za všechny tři kola II. ročníku Jihočeské ligy na 1. kole v rámci 8 okresů se
umístilo naše družstvo vysílané OV ČMS České Budějovice s celkovým nástřelem 314/360 a
umístilo se za rok 1981 na II. místě za družstvem sketařů OVČMS Strakonice, kteří dosáhli
pouze o 3 body více.
Devatenáctého závodu se zúčastnili na Memoriálu K. Lavičky v Š. Dvorech na baterii, který
probíhal za provisorních podmínek ještě na starém střelišti.
Dvacátého závodu a jako posledního se zúčastnila převážná část členů MS Trhové Sviny
dne 17.10.81, kde nebyly hodnoceny výsledky střelby, ale účel byl jednoznačný před
nadcházející loveckou sezonou se opět blíže seznámit se zacházení se zbraní.
Mimo všech střeleckých akcí v průběhu roku byl prováděn výcvik adeptů z celého okresu
České Budějovice což přinášelo velké vypětí a mnoho volného času některých našich členů.
Z celkového pohledu na činnost našich členů jest patrné, že v konkurenci s ostatních střelců
dopadli ve většině případů více či méně dobře a přejeme jim do další střelecké činnosti
hodně zdaru a rovných broků.

Plán střelecké činnosti na rok 1982
V průběhu roku 1982 bude vysláno nejméně 2 družstva v počtu 6 střelců na okresní
přebor brokem na 1.kole a baterii, kteří mají naději na umístění. Dále na naší, střelnici
v Trhových Svinech bude pořádán memoriál Fr. Dvořáka a Cena Trocnova a jako
každoročně Hluboká nad Vltavou a závod Oborového podniku St. rybářství Č. Budějovice .
Jako poslední závod na naší střelnici před ukončením lovecké sezony bude uspořádán
závod našeho MS Trhové Sviny – pro zvýšení střelecké dovednosti.
Mimo výše uvedené akce budou 2 až 3 nejlepší střelci vysláni a vyšší stupeň střeleckých
závodů mimo rámec J. Kraje a to do výše financ. plánu MS na střelectví.
Plán lovu 1982
Druh zvěře
srnci
srny
srnčata
spárkatá celkem
zajíc
bažant kohout
bažant slepice
drobná zvěř celkem

Plán
LOV
15
3
9
27
150
150
300

z toho
dodávka

13

15

Skutečnost
lov
z toho
dodávka
15
6
6
27
13
63
15
116
179
15

Poznámka

STÁTNÍ RYBÁŘSTVÍ
OBOROVÝ PODNIK
ČESKÉ BUDĚJOVICE
----------------------------------NOSITEL ŘÁDU PRÁCE
--------------------------------Všem
Národním výborům ROH
a vedení odštěpených závodů
Státního rybářství a
VÚRH Vodňany
--------------------------------Celooborová střelecká soutěž družstev – propozice
Ke zvýšení brannosti a prohlubování péče o pracující v oblasti zájmové činnosti
uspořádá, jak v minulých létech, vedení oborového podniku, a spolupráci s podnikovým
odštěpeným výborem ROH, X.ročník střeleckého přeboru tříčlenných družstev odštěpených
závodů Státního rybářství, která se uskuteční.
V sobotu 19. června 1982
Na střelnici Mysliveckého sdružení v Trhových Svinech /viz přiložený náčrt místa, kde bude
závod probíhat/
Přebor má tyto střelecké disciplíny:
Střelba malorážkou na terč - liška
Střelba na loveckém kole
- asf. terč
Střelba na baterii
- asf. terč

/kulová/
/broková/
/broková/

Podmínky střeleckého přeboru pro všechny závodníky:
Soutěže se mohou zúčastnit pouze zaměstnanci Státního rybářství, kteří jakou držiteli
platného loveckého lístku – malorážky budou k dispozici na střelnici Svazarmu. Vlastní
malorážky, řádně zapsané v loveckém lístku, budou povoleny a malorážka musí mít
standardní mířidla,
Před zahájením závodu bude provedena kontrola platnosti loveckých lístků. Pokud závodník
nepředloží platný lovecký lístek nebude k soutěži připuštěn,
Za každý odštěpný závod se může přeboru zúčastnit 1 nebo 2 tříčlenná družstva,¨
Střelba malorážkou je vstoje na 50m – 10 ran,
Střelba na loveckém kole jednotným střelivem přiděleným na střelnici, ráže 12, brok č.
2,5mm, 2 x 14 terčů

V září tohoto roku byly uspořádány v našem MS obvyklé podzimní zkoušky loveckých
psů. O jejich průběhu a výsledcích nechť vypoví následující seriál snímků. Při hodnocení,
jako už tradičně, vyslovili rozhodčí pochvalu všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.
Při besedě po ukončení zkoušek se účastní shodně vyjadřovali o značném poklesu stavů
drobné zvěře v letošním roce. Průběh honů osobně nejlépe dosvědčí, zda obavy byly
oprávněné.

V roce 1982 byly uspořádány celkem tři hony během listopadu a prosince. Po
každém honu se konala také poslední leč v klubovně na střelnici. Se zadostiučiněním je
nutno také zdůraznit, že díky ukázněnému chování všech účastníků honů nedošlo
k žádnému závažnému porušení předpisů o zacházení se zbraní a nevyskytlo se ani žádné
závažné běžných a ustálených zvyklostí i bezpečnostních pravidel. Přehled o účasti a
výřadech z jednotlivých honů a o rozdělení zvěřiny je uvedena následujících listech. Stejně
tak snímky jsou pouze s poslední leče, protože počasí fotografování venku nijak nepřálo.
Hony 1982
Datum Místo srazu
6. 11.
u Kolínů
1982
mlýna
20.11.
u Státních
1982
statků
u Českobra
18.12
trské modli
1982
tebny

od – do
8,00 –
16,00
8,00 –
16,00
8,00 –
16,00

Přehled o průběhu honů v r.1982
Datum
ÚČAST
střelci hosté honci
6. 11. 1982
35
7
8
20. 11. 1982
28
1
7
18. 12. 1982
17
7
CELKEM
-

místo ukončení

druh zvěře
zajíc
bažant
zajíc
bažant

střelnice MS
střelnice MS

zajíc
bažant

střelnice MS

psi
12
8
5
-

zajíc
15
37
11
63

VÝŘADY
bažant
59
28
29
116

část honitby
potoky, V.
rybník, Rejta
Bukvice,
Třebíčko
bažantnice
Březí
Nežetice

ostatní
-

Rozdělení drobné zvěře:
Členům MS
Hostům
Honcům
Hudba
Kuchařky
Trubač
Prodej u výřadu
Za práce a služby pro MS
Ples OMS
Vyřazeno pro psy
Dodávka Jednotě

Zajíc
13
4
17
4
4
2
2
1
1
15

bažant
53
2
5
8
6
3
18
5
1
5
-

kg

53,-

Kromě drobné zvěře bylo Jednotě dodáno ještě 13 kusů srnčí zvěře o váze 151kg
Dodávka zvěřiny za rok 1982 pro Jednotu činila celkem 204kg zvěřiny.
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