Myslivecké sdružení Dolní Újezd
Myslivecké sdružení Dolní Újezd hospodaří na honitbě o rozloze 764 Ha
v katastrech obcí Dolní Újezd, Skoky, Staměřice, Trnávka a Tupec. Honitbu
mysliveckému sdružení podle zákona o myslivosti pronajímá sdružení vlastníků
honebních pozemků - Honební společenstvo na dobu 10 let. Má 8 členů a 8
hostů, z nichž se volí výbor (předseda,
myslivecký hospodář a pokladník), revizní
komise, myslivecká stráž, kulturní a střelecký
referent. MS pro svou činnost vlastní a používá
myslivecké psy, mysliveckou chatu, myslivecká
zařízení pro péči o zvěř (krmelce a zásypy), pro
lov zvěře (pozorovatelny, posedy a kazatelny) a
další zařízení (střelnici, mrazáky).
Sdružení deleguje zástupce na sjezd ČMMJ a jeho členové a hosté se
účastní dalších tradičních mysliveckých
činností pořádaných okresním spolkem a
Českomoravskou mysliveckou jednotou okresní výstava mysliveckých trofejí, jarní a
podzimní svody psů loveckých plemen,
střelecké soutěže v rámci okresu a podobně.
Každý rok také pořádá vlastní myslivecké,
společenské a kulturní akce. Na jaře jsou to
brigády na údržby mysliveckých chodníků,
úklid odpadků, čištění zásypů, jarní sčítání
zvěře, výroční členská schůze. Léto začíná společenskou oslavou k červnu –
měsíci myslivosti na Sokolské zahradě, kde se prodávají myslivecké speciality,
léto pokračuje střeleckými soutěžemi, sečením trávy, sušením sena na zimu a
zajišťováním dalšího krmiva na zimní přikrmování. Na podzim pořádají naši
myslivci každý rok Hubertskou mši (ve spolupráci s obcí, kostelním sborem, místními i
hostujícími kněžími a trubači JAMU v Brně - tradice od r. 2000 - letos to byla například
Hubertská mše S dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa pro lovecké rohy in S se zpěvy).

Podzim je časem honů na drobnou, společných čekaných
na kačeny a nočních čekaných na spárkatou. Lovecká
sezóna
se
ukončuje
mysliveckou
zábavou
„Poslední leč“ s hudbou
v místním kulturním domě.
Zima je časem přikrmování zvěře, doplňováním
stravy zvěře o sůl a léčiva. Na konci roku
pořádává naše sdružení odchyt zajíců, kterého se
účastní více než 100 lidí.

Během celého roku se myslivci
také scházejí na schůzích, brigádách,
životních jubileích našich členů a
podobných příležitostech. Po celý rok
myslivec průběžně pečuje o zvěř,
udržuje myslivecká zařízení, pomůcky
(zbraně, oděv, nářadí, doklady)
získává prostředky k činnosti (krmivo,
léčivo, sůl, výcvik psů) vzdělává se a
myslivost propaguje.
Výbor stanoví: plán chovu a
lovu zvěře, roční plán práce, finanční rozpočet, vede evidence brigád,
mysliveckých zařízení, osobních údajů členů, majetku sdružení, stanovy a
provozní řád. Revizní komise
nezávisle kontroluje činnost
výboru, podepisuje dokumenty
a navrhuje nápravy nedostatků.
Myslivecká stráž dohlíží na
činnost v honitbě, pronásleduje
pytláky, kontroluje způsoby
lovu, má oprávnění provádět
kontrolu
osob
v přírodě.
Kulturní referent vede kroniku,
pořizuje dokumentaci z akcí,
organizuje
oslavy
výročí,
jubilejí.
Střelecký
a
kynologický referent dohlíží na odbornou způsobilost členů sdružení, organizuje
cvičné střelby, dohlíží na dostatečný počet, schopnosti a dostupnost psů.
Sdružení
spolupracuje
s ostatními organizacemi
při společných akcích –
oslavy 750 let výročí
vzniku obce, 150 let školy
– výstavy, předvádění
činnosti, ….

