
        Místní kolo sout ěže o ZST v Hutisku-Solanci

     V sobotu 17. 7 2021 myslivecký spolek ve tradiční spolupráci s vedením obce a ZŠ a MŠ uspořádali v areálu
obecního komunitního centra již 49. ročník místního kola soutěže o Zlatou srnčí trofej. Prostory a vybavení tohoto
centra v pěkném přírodním areálu s venkovním posezením umožnily připravit pro děti  se zájmem o přírodu pěkný
soutěžní den.  Pěkné slunné počasí doprovázelo soutěžící s tradiční velkou účasti myslivecké i nemyslivecké veřejnosti.
     Na prezentaci se sešlo 16 soutěžících ve třech věkových kategoriích. Vyšsí účast dětí  ovlivnilo konání jiných soutěži
ve stejném termínu jiných zájmových kroužků,  sportovních soutěží  a účast na letních táborech.  Do našeho mysl.
kroužku POŠTOLKA chodí nejenom děti naší ZŠ MŠ ale dojíždějí také děti ze sousedních obcí. A tak k nám dorazily
celé rodiny.
       Na slavnostním nástupu přivítal všechny přítomné starosta obce ing. Vladimír Petružela a pak popřál soutěžícím
hodně úspěchu a přesnou mušku. Rovněž zástupce řed. ZŠ a MŠ Mgr. Petr Urda. popřál dětem hodně úspěchů. Za mysl.
spolek přivítal přítomné mist. Bronislav Růčka a připomněl soutěžícím i doprovodu možnost pohoštění i občerstvení
v průběhu soutěže zdarma.  Následně Josef Skalík seznámil soutěžící s podmínkami soutěže a poděkoval jmenovitě
sponzorům,  kteří dlouhodobě podporují činnost POŠTOLKY  včetně soutěže MK ZST. Díky jim si všichni soutěžící
odnáší pěkné ceny. Jsou to  Mysl. spolek, ZŠ a MŠ, obec-všichni Hutisko -Solanec, COMMODUM společnost s.r.o.
Valašská  Bystřice,  Antonín Šupler  prodej  a  servis  Husqvarna  ,  Zeman  Les  s.r.o.  ,  FREN  WOOD  Frenštát
pod Radhoštěm , Mikulenka Radek, Skalík Josef ml., Mikulenka Oldřich, všichni členové MS Hutisko-Solanec a Jan
Vagáč  Otec zkoušejících dětí. Mikulenka Radek představil jednotlivá stanoviště a zkoušející  a soutěž byla zahájená.
      Nejdříve do soutěže vstoupily děti kat. 0 - předškoláci a první třída a jejím úkolem bylo popsat obrázky srstnaté
a pernaté zvěře včetně šelem správnými názvy. Odpovědím pečlivě naslouchal Radek Chuděj. V této kat. se pořadí
neurčuje a tak se všichni umístili na 1. místě za které obdrželi diplom, zlaté medaile a drobné ceny, které jim předali
zástupci obce a ZŠ a MŠ.
        Na  soutěžící  kat.  A i  B  čekaly  testové  otázky  a  na  jednotlivých  stanovištích prokazovaly  znalosti  s  mysl.
odborností. Součet získaných bodů určil konečné pořadí v teoretické části soutěže. Testové  otázky pozorně hodnotili
Iva a Oldřich Mikulenkovi . Na první stanovišti byly připraveny rekvizity v hodnotě trofeji a shozů zvěře spárkaté -
jelení, daňčí, srnčí a černé a další preparáty. Dále lebky jezevce, lišky, mýval  severní a kuna skalní. Rekvizity si mohly
děti  zblízka prohlédnout a popsat je správnými názvy. Správnost odpovědí vyhodnotil zkušený myslivec ing. Milan
Orkáč.
       Na druhém stanovišti čekalo na děti množství větviček listnatých a jehličnatých stromů, které mohou v přírodě
potkat. Úkolem bylo správně pojmenovat stromy ke kterým větvičky patří. Správnost odpovědí hodnotil zkušený lesník
Radek Mikulenka.
       Na  třetím  stanovišti  měly  děti  možnost uplatnit  získané  znalosti  z  lovecké  kynologie.  Na  obrázcích  měly
pojmenovat jednotlivá plemena a zařadit do pracovní skupiny dle lovecké upotřebitelnosti. Prokazovaly znalosti z péče
o psa,jeho ustájení a výživy. Někteří soutěžící jsou z mysliveckých rodin a jejich znalosti byly výjimečný. Trpělivým
rádcem dětem byl Filip Pastorek, který pečlivě hodnotil správnost odpovědí. 
     Na čtvrtém stanovišti  čekaly na děti  otázky z loveckého střelectví.  Úkolem dětí  byl  základní a stručný popis
jednotlivých částí lov. Zbraně a nábojů dle použití u jednotlivých druhů zvěře. Dále bezpečnost při zacházení se zbraní,
důvody k odlovu zvěře a ošetření po ulovení, včetně spolupráce se státní veterinou. To vše dětem vysvětloval a jejich
odpovědi hodnotil mladý myslivec Tomáš Ručka. 
     Poté  co  všechny kategorie  absolvovaly  plnění  úkolů  na  jednotlivých  stanovištích,  následovalo  vyhodnocení
teoretické  části  soutěže  MK  ZST.  Správnost  odpovědí  vyhodnotili  Iva  a  Oldřich  Mikulenkovi  a  určili  pořadí
v jednotlivých kategoriích. 

   
 Kat: A (2-5 třída)                                                                         Kat: B  (6-9 třída) 

1. místo    - Milan Minarčík     189 b.                                          1.  Tamara Vagáčová   188 b.
2. místo    - Antonín Minarčík  189 b.                                          2.  Silva Václavíková   185 b.
3. místo    - Jakub Šedý          178 b.                                            3.  Štěpán Koláček      180 b.              
4. místo    - Adam Pastorek     168 b.                                           4.  Oliver Václavík        165 b.
5. místo    - Adéla Václavíková142 b.
6. místo    - Josef Liška            131 b.



7. místo    - Vojtěch Václavík    123 b.
     Teoretickou část  soutěže MK ZST doplňuje střelecká soutěž  ze vzduchovky na vzdálenost 10 m. na terč černé zvěře
s tímhle pořadím:

 Kat: A (2-5 třída)                                                                  Kat: B  (6-9 třída)

1. místo – Adéla Václavíková                                              1. Silva Václavíková
2. místo – Milan Minarčík                                                    2.Tamara Vagáčová
3. místo – Adam Pastorek                                                     3. Oliver Václavík
4. místo – Antonín Minarčík                                                 4. Štěpán Koláček
5. místo – Josef Liška
             -- Vojtěch Václavík
7. místo – Jakub Šedý

 Kat: A (2-5 třída)                                                                  Kat: B  (6-9 třída)

1. místo – Milan Minarčík                                                     1. Silva Václavíková
2. místo – Antonín Minarčík                                                  2. Oliver Václavík
3. místo – Adam Pastorek                                                      3. Tamara Vagáčová
4. místo  - Adéla Václavíková                                               4. Štěpán Koláček
5. místo – Vojtěch Václavík
6. místo – Jakub Šedý
7. místo – Josef Liška

      Velmi oblíbenou střeleckou soutěží je soutěž o Pohár starosty obce. Střílí se na vzdálenost 10 m. na kachny.
Na správné a bezpečné zacházení se zbraní včetně vyhodnocení dohlíželi Jan Vagáč a Filip Šedý. 
     Následovalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MK ZST i střeleckých soutěží. Místopředseda MS Bronislav
Ručka vyzval soutěžící k nástupu a s rukou starosty Ing. Vladimíra Petružely, místostarosty Petra Maléře, zástupce
ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Petra Urdy přebrali diplomy, medaile, poháry i ceny. Poděkovali soutěžícím za předvedené
výkony a zdůraznili, že děti mohly být právem pyšné na kvalitní znalosti. Vedoucím kroužku poděkovali za přípravu
dětí  a popřáli POŠTOLCE úspěch v soutěži OK ZST a také pěkné prožití prázdnin. Starosta obce poděkoval také
rodičům děti za dobrou spolupráci a organizátorům soutěže – členům mysliveckého spolku, vedení obce a vedení ZŠ
a MŠ za pečlivou přípravu a zajištění soutěže. Zdůraznil, že tato spolupráce v oblasti práce s dětmi na Hutisku-Solanci
má hluboké tradice a spousta aktivit, kterým učí děti lásce, úctě i respektu k přírodě. Poděkoval také myslivecké radě
OMS ČMMJ Vsetín za podporu činnosti mysliveckých kroužků v soutěžích o ZST v rámci okresu.   

                                                                                            Za vedení mysliveckého kroužku POŠTOLKA:
                                                                                               Josef Skalík, Josef Koláček, Ing. Milan Orkáč  

                                                                                               Fotodokumentace: Bronislav Ručka 

                 
 


