Historie myslivosti v Dolním Újezdě
Počátky
obecní
honitby
v Dolním Újezdě můžeme vysledovat
asi od roku 1903. Do té doby všechny
lesy a požitky z nich patřily držitelům
panství a posléze velkostatku Lipník.
V roce 1903 si obec podala žádost o
zřízení obecní honitby, ale protože
bylo podání zasláno pozdě, byla
žádost zamítnuta. Honební právo tak
na další honební období let 1904 –
1909 patřilo tehdejší majitelce
velkostatku Lipník, což bylo pro obec i majitele pozemků méně výhodné.
Posléze tedy podle všeho vznikla obecní honitba, kde měli jednotliví majitelé
lesu své podíly, z kterých se vyplácelo honebné. V rámci honební společnosti
byli voleni honební starostové, kterými byli roku 1937 Jan Spáčil či v letech
1943-1945 František Kubáč a tvořili honební výbor, který byl součástí obecního
zastupitelstva. Roku 1928 měla obecní honitba rozlohu 444, 93 ha, v roce 1933
činila honitba 427, 64 ha a roční nájem z ní činil 1450,-Kč.
Honitba byla ovšem i nadále pronajímána majitelům velkostatku, ale
nejméně od roku 1934 k tomu i oni sami pronajímali část této honitby
zájemcům.
V letech
1934-39 to byl Vincenc
Heger, v letech 19391941 Břetislav Novák a
1939–1945
František
Spáčil. Ve smlouvě
s nimi byl povolen podle
platných zákonů odstřel
veškeré zvěře, kromě
srnčí. 1. září 1950
obecní les převzalo do
své zprávy Podnikové
ředitelství
vojenských
lesů v Lipníku. Někdy
mezi léty 1950-1952 zde vznikl myslivecký spolek „Lidová myslivecká
společnost“, který v roce 1952 odvedl dávku ze zábavy, takže již tehdy
vykonával také tuto činnost. Prvním předsedou byl Břetislav Novák,
hospodářem Bedřich Adámek. Spolek měl celkem sedm aktivních členů, další
tedy byli Ignác Kužílek, Josef Tylich, Josef Velech, František Bubeník a Josef
Dolák. V roce 1955 byl předsedou B. Adámek a hospodářem J. Krnoš.

Podle nového zákonu o myslivosti z roku 1962 byly nadále honitby
pronajímány jen mysliveckým sdružením, takže z lidové myslivecké společnosti
se muselo stát státem uznávané myslivecké sdružení. Předsedou byl zvolen
Břetislav Novák, hospodářem Alois
Dohnal a sdružení mělo 17 členů. V
této době docházelo každoročně
k bohatým výřadům drobné zvěře,
kolem 200 zajíců a 150 bažantů. Lov
ale nebyl hlavní činností sdružení,
byla to naopak aktivní snaha zvěř
v jejím přirozeném životě co nejvíce
podporovat a chránit ji kupř.
v zimním období. V této době
vznikla řada remízků, políček pro
zvěř a krmelců k přikrmování zvěře
v zimním období.
V roce 1973 došlo k integraci
honiteb a honitba Újezda byla
začleněna do Mysliveckého sdružení
„Podolší“ pro
Lipník, Osek,
Prosenice, Radslavice, Sušice a
Újezd, ale sdružení se v roce 1989
opět rozdělilo. Myslivecké sdružení obnovilo svou činnost v naší obci v roce
1993. Do té doby byli myslivci členy MS Osek n.B. V nově zvoleném výboru
mysliveckého sdružení zasedli Svatopluk Čuda, Alois Dohnal a Roman Calábek.
V roce 2001 byl ovšem schválen nový zákon o myslivosti a bylo potřeba
zaktualizovat seznam vlastníků honebních pozemků a získat od nich svolení
k vytvoření honebního společenstva. Naneštěstí se někteří bývalí členové
společenství, kteří kvůli neshodám odešli, pokusili využít vzniklé situace a
založili si vlastní honební společenství. Vzniklá situace byla řešena soudně a
teprve v roce 2003 bylo dosaženo úspěchu, ve sporu o zastupování honebního
společenstva byl potvrzen původní honební výbor a ve věci užívání honitby byla
uznána platnost nájemní smlouvy pro původní myslivecké sdružení. V dané
době by trpěla hlavně zvěř, ale jak již bylo řečeno, správný myslivec není
v první řadě lovcem. Naštěstí
se i v této době myslivci
původního sdružení i přesto, že
nemohli oficiálně vykonávat
činnosti, k nimž je opravňuje
členství
v mysliveckém
sdružení, starali o zvěř, která
tak třeba v zimním období
nestrádala.

V současné době myslivci hospodaří
na zemědělských pozemcích, které mají
pronajaty od jednotlivých vlastníků, které
zastupuje honební společenství. Myslivci,
vedle své základní činnosti, kterou je péče o
zvěř na pronajatých honitbách, vlastní také
své zařízení - mysliveckou chatu Pod
Kozinou, kterou svépomocí vybudovali na
počátku sedmdesátých let za 65.000,- Kčs.
U chaty se nachází střelnice, kde byly
každoročně pořádány soutěže ve střelbě na
asfaltové holuby, ovšem díky zřízení
dálnice ve směru střelby byla v podstatě
zrušena. Se soutěží ve střelbě byly spojeny
také myslivecké dny, které si svou
popularitu získaly zejména díky výbornému
občerstvení ze zvěřiny a alespoň ty zůstaly zachovány. Na závěr lovecké sezóny
pořádají myslivci Poslední leč, spojenou s taneční zábavou, pořádají přátelská
posezení s mysliveckými specialitami a v místním kostele svatohubertské mše.
Vždy těsně na konci roku bývá prováděn odchyt živých zajíců do sítí na polích
mezi Újezdem, Osekem a Trnávkou, opět již tradičně zakončený příjemným
pohoštěním zúčastněných v kulturním domě.
Myslivecké sdružení má
v současnosti tyto členy: předseda
Vladimír Spáčil, hospodář Aleš
Brázda, pokladník Martin Ház,
přísežná stráž pánové Zdeněk
Frelich a Ivo Dohnal, předseda
revizní komise Josef Lesák, člen
revizní komise Roman Calábek,
střelecký referent Aleš Brázda ml.,
kronikář Ivo Adámek a členové či
hosté Svatopluk Čuda, Václav
Pešák, Stanislav Hradil, Martin
Zemánek, Vladimír Zemánek, Milan Přikryl a Svatomír Hlavinka.

