Poľovníctvo a ochrana prírody
v poľovnom revíri Čierne - Svrčinovec
Ochrana, chov a lov poľovnej zveri, tak je legislatívne zadefinovaný
výkon

práva

poľovníctva,

ktorý

plnohodnotne

uplatňujeme

v našom

poľovnom revíri. Pred nami je mesiac jún, ktorý má prívlastok mesiac
poľovníctva a prírody. Pred rokom sa v dome kultúry konala vôbec prvá
poľovnícka výstava v histórii obce Svrčinovec, ktorú zorganizovali poľovníci
pre

verejnosť

z našich

susedných

obci.

Medzi

návštevníkmi

výstavy

dominovali žiaci zo základných škôl zo Svrčinovca a Čierneho, ale zúčastnili
sa jej aj deti z materskej škôlky. Okrem statného jelenieho parožia bolo
možné obdivovať aj srnčie, danielie a muflonie parožie, diviačie kly, či
exponáty

živočíchov

z našich

lesov.

Zaujímavé

prednášky

obohatili

vyučovanie žiakov a zaujali mnohých návštevníkov. Aspoň tak sme to
vnímali z postrehov deti i učiteľov.

Obr. 1 Poľovnícka výstava v dome kultúry v Svrčinovci

Obr. 2 Poľovníci so žiakmi

Obr. 3 Poľovníci zo Svrčinovca združení v Poľovníckej spoločnosti Kolibiská

Obr. 4 Poľovníci z Čierneho združení v Poľovnicko-ochranárskej spoločnosti Čierne

Združenie poľovníckych spoločností Čierne – Svrčinovec zastrešujúce
poľovníkov z obidvoch susedných obci a časti Čadce garantuje vlastníkom
poľovných pozemkov ich právo na výkon práva poľovníctva bez rozdielu
veľkosti

ich

podielu.

O tom,

že

takéto

niečo

nie

je

v súčasnosti

samozrejmosťou sa dozvedáme od známych pri rôznych spoločenských
stretnutiach, či z televízie a z tlače. Koľko poľovníkov, dokonca veľkých
vlastníkov pozemkov nemalo ešte pred 10 rokmi možnosť byť súčasťou
poľovníckej samosprávy? Dnes takúto možnosť má každý vlastník bez
rozdielu veľkosti svojho v podielu.
S príchodom leta ľudia z našich obci viac času trávia pri zveľaďovaní
svojich záhrad a mnohí ešte gazdujú na svojich políčkach. Po práci neraz
zablúdia do miestneho pohostinstva, kde sa zvyčajne robí aj politika.
Práve toto obdobie, kedy sa ľudia viac stretávajú a sú aj menej obozretní,
využívajú

podaktorí

spoluobčania

na

to,

aby

rozširovali

klamstvá,

dezinformácie o hospodárení v lese, na roli, či v poľovníctve. Snahou je
rozbiť dobre fungujúci systém samosprávy v poľovníctve a zobrať garanciu
vlastníkom pozemkov, pretože na Slovensku je odhadom 20 tisíc

poľovníkov, ktorí nemajú svoj poľovný revír a čakajú na to, aby si
v niektorom

z nich

kúpili

členstvo.

Rôzne

letáky,

ktoré

financujú

podnikatelia z Bratislavy využívajúc pritom pomoc nastrčených domácich
krikľúnov, ktorým nevyhovujú pravidlá a poriadok sa stávajú častým
javom. Autor nedávno distribuovaného plátku ,,Obhospodarovanie našich
lesov aj z iného uhla pohľadu“ sa neštíti napísať, že vlastníci lesných
pozemkov v Svrčinovci hospodária nečestne vo svojom lese a odporúča
hospodárenie zveriť štátnej organizácii Lesom Slovenskej republiky. Nuž aj
to je názor. Odporúčame ľuďom, aby si zachovali zdravý úsudok
a informácie
anarchiu

získavali

a získať

z dôveryhodných

úžitky

zo

zdrojov.

spoločného

Snahou

majetku

je

nastoliť

v prospech

pár

jednotlivcov. Veď ako sa dá inač vysvetliť vznik Družstva so sídlom
v Oščadnici,

ktoré

sa

ide

uchádzať

o hospodárenie

na

pozemkoch

v Čiernom, Svrčinovci a Čadci.
Združenie poľovníckych spoločností Čierne – Svrčinovec oznamuje
vlastníkom poľovných pozemkov v katastrálnych územiach obci Čierne,
Svrčinovec, Čadca a Skalité, že od 2. mája 2017 je vyplácaná finančná
náhrada za užívanie poľovných pozemkov začlenených do spoločného
poľovného revíru Čierne – Svrčinovec v sume 1 €/ha. Náhrada je
vyplácaná vlastníkom dopredu za obdobie 10 rokov. Vyplácanie náhrady
prebieha v kancelárii Roľníckeho družstva Čierne – Svrčinovec v Čiernom
v pracovných dňoch a v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Vlastníkom, ktorí vykonávajú právo poľovníctva v poľovnom revíri
Čierne – Svrčinovec alebo delegovali toto právo na príbuzne osoby, sa
náhrada za poľovné pozemky nevypláca.

