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Listopad v lese...
Listopad je již řadu let mysliveckým svátkem, kdy se myslivci schá-
zejí na společných lovech, ,,utužují“ nebo navazují nová přátelství  
a prezentují svou celoroční práci. Listopad je tradičně měsícem  
konání honů na drobnou zvěř. V  lesních honitbách, pokud napad-
ne v tomto měsíci sníh, konáme také společné hony na černou zvěř.  
Ve vyšších polohách zpravidla napadne sníh. 

Začíná přikrmování veškeré zvěře. Myslivci tlumí počet dravé zvěře. 
Spárkatou zvěř v tomto měsíci intenzivně přikrmujeme jadrnými kr-
mivy. Pokud jsme to neudělali dříve, je listopad snad tím nejzazším 
termínem, kdy bychom měli navézt seno do zásobníků a oborohů. 
Nezapomínáme na drobnou zvěř. Zaječí zvěři předložíme přede-
vším dužnatá krmiva, bažantí zvěř intenzivně přikrmujeme jadrný-
mi krmivy. Roční srnečci shazují paroží. Začíná mufloní říje. Berani 
zápasí v oborách i ve volných honitbách. Je slyšet dunivé zvuky, jak 
do sebe toulci narážejí. 
Čas lásky dozní až v  příštím měsíci. Končí říje jelena siky, doznívá 
daňčí říje a nejstarší kusy daňka skvrnitého dokončují přebarvová-
ní srsti. Začíná říje jelence běloocasého, kamzíka horského a začíná 
chrutí kňourů prasete divokého. Pokračuje odlet lysek, husí, kormo-
ránů a volavek na jih. 
Odlétají také poštolky a některé káně lesní.  
Začíná zimní klid jezevců lesních, který čas  
od času přerušují. 
            - Myslivosti zdar Kačírek -

Příroda a zvířata okolo nás...

6. Jehnická street párty

Přátelé a sousedé, ano, čtete správně, 6.listopadu 
proběhla již 6. street párty pod ořechem tradičně 
na křižovatce ulic Lelekovická, Plástky a Rozhledová.

Bylo to první neformální setkání  po komunálních volbách. Rozho-
vory se tedy v úvodu akce týkaly především voleb, jejich výsledků  
a jaké budou další kroky nového zastupitelstva. 
Poté následovaly už neformální rozhovory, které byly s ohledem 
k datu podpořeny velmi vstřícným počasím. Alespoň v úvodu jsme 
si užívali sluneční paprsky. Ovšem jakmile se schovaly, přišel vhod 
výborný teplý mošt a svařené víno. Samozřejmě nechyběly sladké  
a slané pochutiny od jehnických šéfkuchařek.
Jsme moc rádi za vaši účast a těšíme se na další sousedské setkání.
- Tým JnP -




