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Zpráva o činnosti za rok 2022 

 

 

V uplynulém roce členové Mysliveckého spolku Příbor - Hájov pokračovali v soustavném 

plnění činností souvisejících s myslivostí a hospodaření se zvěří v naší honitbě. Naše činnost 

je zaměřena zejména na hospodaření a péči o zvěř, zlepšování ekologických podmínek 

v jejich přirozeném prostředí, včetně výsadby a péče o dřeviny v naší honitbě a také pořádání 

kulturních akcí. Vlivem uvolnění restrikcí bylo možné se spolupodílet na organizaci dětského 

dne na Hájově v červnu 2022 a v listopadu se uskutečnil tradiční hon na drobnou zvěř s hosty 

z široka i dáli. MS také spolupracuje s lesní školou Malých stromů v rámci vzdělávání 

mládeže. 

V rámci brigádnické činnosti byla provedena také oprava dalších mysliveckých zařízení, 

periodická a samozřejmá je péče o stávající porosty a dosadba nových stromků, i když již ne 

v takovém objemu, protože pozemky vhodné k výsadbě jsou již zalesněny. Bylo zakoupeno 

také nové mrazící zařízení na uchování zvěřiny a drobné vybavení myslivecké chaty. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat městu Příbor za finanční podporu, bez které by 

nebylo možné realizovat plány, které jsme si na začátku roku vytyčili. 

Poděkování patří také všem členům, kteří se svou obětavou prací podílí na chodu 

Mysliveckého spolku a péči o zvěř a životní prostředí.  

S přátelským pozdravem „Myslivosti zdar!“ 

 

Za MS Příbor - Hájov 

 Bc. Valentin Putala 

 Předseda 
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