ČMMJ, o. s.,
Okresní myslivecký spolek Nový Jičín
742 53 Kunín 291

tel. 731 482 607, 556 784 202
www.omsnovyjicin.cz , e-mail:
oms.nj@centrum.cz

Oběžník č.2/ 2014
Zápis ze zasedání Okresní myslivecké rady (OMR),
ze dne 10. 2. 2014
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání OMR.
Kontrola minulého usnesení OMR

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení z minulého zasedání OMR
Zpráva finanční komise
Zpráva kulturně propagační komise
Zpráva myslivecké komise
Zpráva kynologické komise
Zpráva střelecké komise
Různé

Program byl schválen všemi přítomnými.

OMR schvaluje:
1. Zprávy předsedů komisí.
2. Přípravu chovatelské přehlídky a termíny uvedené v bodě 4.
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3. Účetní doklady – příjmové, výdajové a bankovní převody
OMS Nový Jičín za období od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014.
4. Nákup ohřívače na vodu pro účely zajištění občerstvení na
akcích OMS.
5. Zvýšení lektorného na 100,- Kč za hodinu výuky (tato částka
podléhá zdanění).
6. Jednorázovou částku odměny zkušebním komisařům za
zkoušky z myslivosti ve výši 500,- Kč po odečtení daně
(nelze si psát cestovné, je zahrnuto v odměně).
7. Finanční odměnu pro Jakuba Dobečku 5000,- Kč za
reprezentaci a výhru v celorepublikové soutěže Zlatá srnčí
trofej v roce 2013(tato částka podléhá zdanění).
8. Upravuje pracovní dobu jednatelky: každé úterý bude možná
návštěva OMSu po tel. dohodě, jednatelka bude vyřizovat
záležitosti spolku mimo sídlo.

OMR ukládá:
1. Zajistit plakáty na soutěž pro děti v rámci Chovatelské
přehlídky a rozeslat je na školy.
2. Zajistit plakáty na Chovatelskou přehlídku.
3. Domluvit a stanovit datum vyhodnocení chovatelské
přehlídky s panem J. Schindlerem.
4. Poptat se pojištění Chovatelské přehlídky.
5. Nechat zapaspartovat znak ČMMJ.
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I. Finanční komise
1. Předseda podal informaci ke stavu finančních prostředků,
vydaným a přijatým účetním dokladům OMS Nový Jičín
k 31. 1. 2014.

Pokladna v Kč
Komerční banka v
Kč
Česká spořitelna v
Kč
CELKEM Kč

95 705 Kč
29 780 Kč
445 387 Kč
570 872 Kč

Stav členské základny k 13. 1. 2014 je 764 členů.

II. Kulturní komise:
Konzultace adeptů ke zkouškám
Konzultace: 15. 2. 2014, střelnice Vlkovice
16. 2. 2014, OMS Nový Jičín

Zkoušky z myslivosti a složení senátu
Předseda: Ladislav Raffai
Místopředseda: Ing. Miroslav Kovařčík
Sk. př. č. 1: Petr Černoch
Sk. př. č. 2: Ing. Richard Marek
Sk. př. č. 3: Ing. Jindra Zábranský
Sk. př. č. 4: Václav Vřetonka
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Sk. př. č. 5: Ing. Milan Honeš
Sk. př. č. 6: Jaromír Peňáz
Sk. př. č. 7: Lumír Kalíšek
Náhradníci: Ing. Miroslav Kovařčík
Ing. Stanislav Tichý
Ing. Ivo Otáhal
Ústní zkoušky z myslivosti: 22. 2. 2014 velký sál zámku Kunín od
9.00 hod (sraz v 8:00 hod).
Zpracoval: Miroslav Kloss – předseda KPK OMS Nový Jičín

III.

Myslivecká komise

Chovatelská
přehlídka
dnech: 26. - 27. 4. 2014.

trofejí

proběhne

ve

dvou

Ve dnech 22. 4. – 25. 4. 2014 proběhnou komentované prohlídky
pro školy



místo: Zámek Bílovec
přebírání trofejí v sídle OMS, Kunín 291, od 31. 3. do 4. 4. 2014
od 14.30 do 18.00 hod.
pro úplné opozdilce 5. 4. od 8.00 do 10.00 hod.
 uživatel honitby vyplnění tabulku pro každý druh zvěře zvlášť a
zašle předem na email: oms.nj@centrum.cz
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OMS při předání trofejí vytiskne tabulky a potvrdí převzetí
trofeje, kromě jeleních a daňčích budou předány v pevných
obalech s označením honitby, které umožní jejich následný
převoz
 trofeje (spodní část lebky mezi zuby) včetně spodních čelistí,
budou tužkou označeny písmenem dle pověřené obce
(B,O,NJ,K,F) a čísly, v návaznosti na předaný seznam
 hodnocení trofejí proběhne 5.4. - 6. 4. 2014 na OMS v Kuníně
 vernisáž pouze pro myslivecké hospodáře a pozvané hosty
proběhne dne 24. 4. 2014 v 16.00 hodin v prostorách zámku
Bílovec
 ostatní bude upřesněno

IV.

Kynologická komise

 Kynologické akce naplánované na období od 1. 1. 2014 do
30. 4. 2014 na, kterých se počítá se získáním lovecké
upotřebitelnosti se překládají na pozdější dobu,
nejdříve však po 1. 5. 2014.
 Zákaz neplatí pro svody.
 Prosíme zájemce o Jarní svod, který se bude konat 26. 4.
2014 v areálu zámku Bílovec, aby podávali přihlášky na
OMS. Cena je stanovena na 200,- Kč, členové ČMMJ mají
50% slevu.
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Plán kynologických akcí na rok 2014

Kynologická
akce/zadávaný
titul/pořadatelský klub
Jarní svod
Zkoušky vloh

Datum

Plemena

26. 4. 2014 všech loveckých plemen
3. 5. 2014 všech loveckých plemen

Místo
Bílovec
Bravantice

Lesní zkoušky-CACT
MSKCHJGT *

19. 7. 2014 retrieverů

LibhošťRoveň

Norování *

19. 7. 2014 teriérů a jezevčíků

Sedlnice

Barvářské zkoušky *

20. 7. 2014 retrieverů

teriérů, jezevčíků, slídičů a

teriérů, jezevčíků, slídičů a

LibhošťRoveň

Podzimní zkoušky

2. 8. 2014 foxteriéru, retrieverů

Příbor 1

Lesní zkoušky
Podzimní zkoušky
CACT-KCHNKO
KCHČF ***

3. 8. 2014 foxteriéru, retrieverů

Příbor 1

27. 9. 2014 ohařů

Pustějov

Speciální zkoušky z vodní
práce ***

28. 9. 2014 ohařů

Pustějov

18. 10. 2014 barváři

VeřovicePalůch

Předběžné zkoušky
barvářů
ČMKCHB

* 14. ročník Klubový trojboj jagdteriérů
*** 12. ročník Memoriálu Richarda Šrámka
Člen ČMMJ má nárok na slevu 50 % z poplatku za jakoukoliv
zkoušku lovecké upotřebitelnosti loveckých psů.
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V. Střelecká komise
Akce na rok 2014
 Okresní přebor – 17. 5. 2014
 Pohár Novojičínska – 30. 8. 2014
 Ukončení střelecké sezóny – 4. 10. 2014

VI.

Různé:

Zájemci o zkoušky pro myslivecké hospodáře, zasílejte své
přihlášky na email: oms.nj@centrum.cz Kurz bude zahájen
v září 2014 podle počtu přihlášených.
INZERCE:
Na OMS Nový Jičín jsou k dispozici k zapůjčení vzduchovkové
střelničky (padací terče kachna a divočák) za poplatek 50 Kč/na
víkend nebo padací terč se vzduchovkou za 100 Kč/na víkend a
nástěnné obrazy zvěře pro Vaše účely práce s mládeží.
Chovatelská stanice "Gold Vargo" zadá štěňata jezevčíka
drsnosrstého
trpasličího/králičího
v
barvě
divočáka.
otec: Brumbál Professor Pro-Euro ZV-II.c., Šampion Bosny a
Hercegoviny,4xBOB,4xCACIB,2x r.CACIB,19x CAC,3xCAC
DTK,6xVDH CAC matka: Innocent Beauty Hafuschka ZV-I.c., 180
b.
Český
junior
šampion,3xBOJ,Junior
BIG,BOB,
očkovaná, odčervená, chovatelský servis, odběr koncem února, cena
dohodou. tel. 604 824 434, 604 827 914
7

Brokovnice dvojka, výrobce FERLACH, model HAMERLESKA,
rok výroby 1933, ráže 16/65 , 16/65 , čistě zrcadlové hlavně baskule
a kování podpažbí zdobené bohatou rytinou s mysliveckými výjevy,
ořechová pažba. Přední spoušť je opatřena francouzským
napínáčkem. Jen pro vážného zájemce. Cena vyšší - dohoda možná.
Kontakt na telefonu 604916950 pan Matyščák, Nový Jičín.
Kulovnice opakovací , výrobce ZB , model FOX 2 ,ráže 222
Remington , rok výroby 1977 , polopažbená , hlaveň čistá , zbraň
opatřená zaměřovačem zn.ZEISS 4x s nádstavcem o průměru
50 mm. a napínáčkem německého typu. Cena 11.500,- Kč. + 40 ks.
nábojů. Možná i sleva po dohodě. Kontakt na telefonu 604916950
pan Matyščák, Nový Jičín.
Dovoluji si Vám nabídnout štěňata z naší chovné stanice
www.od-edova-jezu.webnode.cz . Na soutěžích v Brně a Olomouci
byla po nich poptávka. Rodiče jsou velmi dobří ve všech loveckých
zkouškách. Jindra Durčák tel. 775 223 636, štěňata k odběru 20. 2.
2014

VII. DŮLEŽITÉ:
Termín sčítání zvěře v roce 2014 pro uživatele v Moravskoslezském
kraji je stanoven na den 1. března 2014.
Okresní sněm se uskuteční 12. 6. 2014 v 16.00 hod., místo bude
upřesněno.
Termín přeléčení volně žijící spárkaté zvěře byl stanoven od 19. 2.
do 12. 3. 2014.
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Seznam akcí v roce 2014
15.2.
16.2
22.2.
26.4.
26.4.
27.4.
3.5.
17.5.
31.5.
12.6.
19.7.
19.7.
20.7.
2.8.
3.8.
30.8.
27.9.
28.9.
4.10.
11.10.
18.10.

Konzultace adepti, Vlkovice
Konzultace adepti, Kunín
Zkoušky adeptů, zámek Kunín
Jarní svod, Bílovec
Chovatelská přehlídka, Bílovec
Chovatelská přehlídka, Bílovec
Zkoušky vloh, Bravantice
Okresní přebor, Vlkovice
Zlatá srnčí trofej, Janovice
Okresní sněm
Lesní zkoušky, Libhošť-Roveň
Norování, Sedlnice
Barvářské zkoušky, Libhošť-Roveň
Podzimní zkoušky, Příbor I.
Lesní zkoušky, Příbor I.
Pohár Novojičínska, Vlkovice
Podzimní zkoušky, Pustějov
Spec. zkoušky z vodní práce, Pustějov
Ukončení střelecké sezóny, Vlkovice
Myslivecké halali, Kunín
Předběžné zkoušky barvářů, VeřovicePalůch

OMS Opava pořádá 25. března 2014 Školení proškolených osob k
vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře. Bližší informace najdete
na stránkách: http://www.myslivost.cz/omsopava/Novinky.aspx
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Již nyní sdělujeme statutárním zástupcům mysliveckých
sdružení a všem členům, že členský příspěvek a zároveň i
zákonné pojištění platí pouze na sjednaný rok. Při vydávání
povolenek k lovu na období od 1. 1. 2014 je nutné provést
zároveň i kontrolu pojištění dle Zákona o myslivosti.

Nabídka pro myslivecká sdružení
Můžete zdarma inzerovat na základě písemné informace např. úmrtí
v MS, prodej, nabídka apod.

Zprávy z ČMMJ – Praha
Rádi bychom Vám znovu připomněli výhody členů ČMMJ, kteří již jsou
pojištěni u HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. na základě Skupinové
pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody č. 1000007212
uzavřené mezi ČMMJ, o.s., a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., dne 30.
června 2010.
Člen ČMMJ má, ve srovnání s konkurenční nabídkou pojištění
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu práva myslivosti, tyto
výhody:
z řádně zaplaceného členského příspěvku činí pojistné u naší pojišťovny
jen 200 Kč/rok, a to s platností pojištění na území států Evropské unie:
Česká republika, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta,
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a států
EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko (u konkurenční nabídky
pojistné činí 500 Kč/rok pro Evropu, 300 Kč pro ČR; pojištění lze sjednat
pouze jako připojištění k povinnému základnímu pojištění domácnosti),
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limity pojistného plnění jsou stanoveny u naší pojišťovny na jednu
pojistnou událost (nikoliv na celé roční pojistné období jako u
konkurenční nabídky),
limit pojistného plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením činí u
naší pojišťovny 75.000.000 Kč (20 mil. Kč u konkurenční nabídky
je zejména pro jiné státy nedostatečné krytí),
pojištění člena ČMMJ, ve srovnání s konkurenční nabídkou,
zahrnuje u naší pojišťovny navíc:

a) pojištění odpovědnosti za škodu finanční zahrnující léčebné výlohy s
limitem pojistného plnění 1.000.000 Kč,
b) právní zastoupení pojištěného,
c) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou účastí na akci, kterou
pořádá, případně spolupořádá ČMMJ, nebo kterou lze podřadit pod poslání
ČMMJ uvedené v jejich stanovách (zejména zkoušky z myslivosti,
zkoušky loveckých psů z výkonu, přebory v loveckém střelectví, zkušební
střelby členů ČMMJ, činností v Kroužcích mladých přátel myslivosti a
ochrany přírody),
d) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní
povinnosti z titulu vlastnictví nebo užívání mysliveckých zařízení.

Vladislava Marková
jednatelka
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