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.1/ 2014
Zápis ze zasedání Okresní myslivecké rady (OMR),
ze dne 13.1.2014
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.
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3. Účetní doklady – příjmové, výdajové a bankovní převody
OMS Nový Jičín za období od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013.
4. Schvaluje nákup výstavních panelů pro propagaci pro
Chovatelskou přehlídku.
5. Ústní zprávu V. Vřetonky z Okresní dozorčí rady
6. Přijetí nových členů v počtu 24.
7. Bere na vědomí dotaci města Nový Jičín na ZST 5000,- Kč

OMR ukládá:
1. Vyhlásit uspořádání zkoušek mysliveckých hospodářů
v měsíci říjnu 2014..
2. V průběhu měsíce února rozeslat po školách v okrese
přihlášky na soutěž, která proběhne v rámci Chovatelské
přehlídky.
3. Oslovit lektory, kteří chtějí nové průkazky, ať je doručí na
OMS do 24. 1. 2014

I. Finanční komise
1. Předseda podal informaci ke stavu finančních prostředků,
vydaným a přijatým účetním dokladům OMS Nový Jičín k 31.
12. 2013.

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

70 733 Kč
29 779 Kč
710 626 Kč
811 138 Kč

Z této částky budou odvedeny odvody na účet ČMMJ Praha.
Stav členské základny k 13. 1. 2014 je 740 členů.
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Finanční komise žádá statutární orgány mysliveckých
sdružení o důslednou kontrolu pojištění před započetím
společného lovu nebo vydáním povolenky k lovu. Stále
se vyskytují případy, kdy členové nemají uhrazeno
pojištění a přitom vykonávají právo myslivosti.
II. Kulturní komise:

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
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).
 Nový kurz zkoušek z myslivosti byl zahájen dne 11. 1. 2014
v zasedací místnosti OMS v Kuníně
 Je přihlášeno 24 adeptů.
Zpracoval: Miroslav Kloss – předseda KPK OMS Nový Jičín
3

Myslivecká komise

III.


Příprava Chovatelské přehlídky trofejí v prostorách zámku
v Bílovci v dubnu 2014

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 po 1.
5. 2014)
 Zákaz neplatí pro svody.
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

Podzimní zkoušky

teriérů, jezevčíků, slídičů a

teriérů, jezevčíků, slídičů a

2. 8. 2014 foxteriéru, retrieverů
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LibhošťRoveň
Příbor 1

Lesní zkoušky
Podzimní zkoušky
CACT-KCHNKO
KCHČF ***

27. 9. 2014 ohařů

Pustějov

Speciální zkoušky z vodní
práce ***

28. 9. 2014 ohařů

Pustějov

18. 10. 2014 barváři

VeřovicePalůch

Předběžné zkoušky
barvářů
ČMKCHB

3. 8. 2014 foxteriéru, retrieverů

Příbor 1

* 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.

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.
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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
MS Poodří Studénka přijímá objednávky na kachňata kachny
divoké, odběr jaro 2014. Závazné objednávky zašlete cestou sms do
5. 2. 2014 na tel. č. 605 415 615, současné uveďte požadovaný počet
a stáří, s pozdravem Myslivosti zdar Pavel Haša předseda MS.

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.
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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
S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil dne 8. ledna 2014 ve
věku 61 let, náš věrný myslivec a přítel pan Oldřich Černoch
z Mysliveckého sdružení Šenov-Kunín. Jeho práce pro
myslivost bude nadlouho vzorem pro všechny jeho následovníky.
Čest jeho památce.
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
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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),






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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