Honebního společenstvo Bednárec
Honební společenstvo Bednárec hospodaří v honitbě o celkové rozloze 889 ha, kde převážnou část této výměry
zabírají lesní pozemky, dále pak pole, louky, vodní a ostatní plochy. Z mysliveckého hlediska nejvýznamnější oblasti
jsou především Černý les někdy též nazývaný V Koutech, Kolomaznice, dále pak soustava Jílkových a Obecních
rybníků, okolí Zimovky, Vrše či Kobylice.

Honební společenstvo Bednárec čítá celkem 73 členů, kteří vlastní téměř tři čtvrtiny pozemků v honitbě.
Nejdůležitějším orgánem je pětičlenný honební výbor, který má na starosti veškerý provoz honebního společenstva.
O samotné myslivecké plánování, hospodaření a organizaci myslivců se pak stará myslivecký hospodář společně se
dvěma členy myslivecké stráže.
Mezi zvěř podléhající mysliveckému plánovaní patří v naší honitbě pouze zvěř srnčí, jejíž odlov se plánuje v počtu 4-6
kusů srnců, stejný počet srn a 2-3 kusy srnčat, tím je v honitbě dosažena optimální rovnováha a nedochází
k přemnožení zvěře. Z další zvěře je v honitbě lovena především zvěř černá (25-30 kusů ročně), liška obecná (dříve
označovaná jako zvěř škodná) a kachna divoká. Bohužel poměrně velká část zvěře padne za oběť skrz honitbu
procházející komunikaci první třídy nebo i železniční trati.
Z ostatních druhů srstnaté zvěře se v naší honitbě vyskytuje nebo přes ní nepravidelně prochází zvěř dančí, mufloní,
zajíc, oba druhy kun, vydra, jezevec nebo psík. Ze zvěře pernaté pak můžeme potkat vrány, straku, krkavce, holuba
hřivnáče, hrdličku, sluku, kormorána, koroptev, křepelku, volavku, poláky, husy či výjimečně bažanta. Z v České
republice ohrožených či vzácných druhů živočichů můžeme v okolí Bednárce spatřit například orla mořského, luňáka
červeného, jeřába popelavého, čápa černého, chřástala polního, ledňáčka říčního, volavku bílou, zmiji obecnou, raka
bahenního nebo škebli rybniční.
Do pravidelných mysliveckých aktivit bychom mohli v průběhu celého roku zařadit zákonem stanovené jarní sčítání
zvěře, sběr kamene pro subjekty hospodařící v honitbě, nespočet mysliveckých brigád určených ke stavbě krmelců či
posedů, letní brigádu na sušení jeteliny nebo v neposlední řadě brigády pro obec Bednárec spojené s lesní pěstební
činností. Do pravidelných aktivit také patří pořádání společných lovů především naháněk na černou zvěř nebo kachní
hon a na ně navazující organizaci tzv. poslední leče. Myslivci mají zároveň na starosti v období nouze zvěř přikrmovat
a poskytovat potřebné minerální nebo léčivé krmné směsi.

