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.4/ 2014
Zápis ze zasedání Okresní myslivecké rady (OMR),
ze dne 14. 4. 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. Zprávu dozorčí rady.
3. Účetní doklady – příjmové, výdajové a bankovní převody OMS Nový Jičín za období
od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014.
4. Myslivecká komise zajistí a nechá si podepsat od každého hospodáře nebo pověřeného
člena sdružení protokol o převzetí trofejí po skončení výstavy.
5. Vyhodnocení Chovatelské přehlídky za rok 2013 proběhne na Okresním sněmu 12. 6.
2014

OMR ukládá:
1. Objednat nový znak ČMMJ
2. Rozdělit službu adeptům na Chovatelské přehlídce a svodu psů.
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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. 3. 2014.

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

34 675 Kč
29 782 Kč
456 138 Kč
520 596 Kč

Stav členské základny k 14. 4. 2014 je 788 členů.

II. Kulturní komise:
Probíhá příprava na ZST, která se bude konat 31. 5. 2014 na myslivecké chatě v Janovicích.
Zpracoval: Miroslav Kloss – předseda KPK OMS Nový Jičín

III.

Myslivecká komise

Chovatelská přehlídka trofejí proběhne ve dvou dnech: 26. - 27. 4. 2014.
Ve dnech 22. 4. – 25. 4. 2014 proběhnou komentované prohlídky pro školy





místo: Zámek Bílovec
trofeje se budou vyzvedávat v neděli 27. 4. 2014 od 16.00 do 17.00 hod v zámku Bílovec,
převzetí bude potvrzeno na dříve předané tabulce, aby se zamezilo pozdějším reklamacím
k případnému poškození nebo ztrátě trofejí
předseda MK zajistí vydávání trofejí s důrazem na maximální péči o svěřené trofeje
předseda MK zajistí značení trofejí dle standartu schváleného v roce 2013

IV.

Kynologická komise

 Jarní svod v Bílovci se koná 26. 4. 2014 od 9,30 hod v areálu zámku Bílovec
 Zkoušky vloh všech loveckých plemen se uskuteční 3. 5. 2014 v Bravanticích
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Plán kynologických akcí na rok 2014

Kynologická
akce/zadávaný
titul/pořadatelský klub
Jarní svod

Datum

Místo

Plemena

26. 4. 2014 všech loveckých plemen

Zkoušky vloh

3. 5. 2014 všech loveckých plemen

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
Foxteriéru a teriéru,

LibhošťRoveň

Podzimní zkoušky

2. 8. 2014 retrieverů

Příbor 1

Lesní zkoušky
Podzimní zkoušky
CACT-KCHNKO
KCHČF ***

3. 8. 2014 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.

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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Termíny a místa ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH ŠKOLENÍ PROHLÍŽITELŮ
ZVĚŘINY pro rok 2014
Termín
14. – 15. května 2014
1. – 2. října 2014
13. – 14. listopadu 2014

Místo konání
OMS Plzeň
školicí středisko SVÚ Praha - Lysolaje
OMS Frýdek-Místek

Jedná se o dvoudenní školení pro ty, kteří ještě nemají osvědčení, razítko ani průkaz
proškolené osoby.
Více informací najdete na webových stránkách http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-aodborne-kurzy/kurz-prohlizitelu-zveriny/myslivecka-verejnost.html.
V roce 2014 pořádá Školicí středisko Státního veterinárního ústavu Praha pro mysliveckou
veřejnost následující školení a zkoušky:
- základní školení prohlížitelů zvěřiny (k získání průkazu)
1. - 2. října 2014
-

školení prohlížitelů zvěřiny pro obnovení průkazu(po 5
letech)

4. června 2014

Veškeré podrobnosti včetně formulářů přihlášek jsou uvedeny na webových stránkách
Státního veterinárního ústavu Praha (www.svupraha.cz) s prokliknutím Školicího střediska
SVÚ Praha v levé polovině úvodní stránky. Uvedená školení jsou obsažena v oddíle
„Myslivecké zkoušky a odborná školení“.
Dávám Vám na vědomí, že od 3. 3. 2014 se zvyšuje výkupní cena králičích kožek v TONAK
a.s. ze 140 na 180 Kč/kg.
Vlastimil Bajza
Povinné vyšetření v roce 2014
Masožravci volně žijící
Vzteklina, zástřelné – vzorkovné 4 lišky na 100 km² ve všech okresech, na celém území ČRtj. 36 líšek na Nový Jičín. Zástřelné – vzorkovné se vyplácí za dodanou lišku, která je vhodná
k odeslání k vyšetření na vzteklinu do SVÚ. Zástřelné: 380 Kč.
Zajíci
Tularemie – Brucelóza, – nálezné u všech nalezených uhynulých zajíců na celém území
České republiky bez ohledu na nákazovou situaci s indikaci k vyšetření. Nálezné 150 Kč.
Tularemie – monitoring na celém území se vyšetřují 3 ulovení zajíci na 100 km2. t. j. 28
ulovených zajíců na Nový Jičín. Odběr je prováděn po dohodě s Mysliveckým sdružením
inspektorem KVS SVS pro MS kraj.
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Divoká prasata
Klasický mor prasat - na celém území České republiky se sérologicky vyšetřuje 5 %
odlovených prasat divokých a to do doby prvního pozitivního sérologického vyšetření.
Divoká prasata – Trichinelóza - vyšetření divokých prasat ulovených a určených pro spotřebu
účastníka lovu (nejedná se o uvádění zvěřiny do oběhu).
Divoká prasata - Klasický mor prasat, Africký mor prasat – nálezné u všech nalezených
divokých prasat na celém území České republiky bez ohledu na nákazovou situaci. Nálezné
1000,- Kč.
Lovná zvěř spárkatá
!!! Parazitologické vyšetření !!! Vzorky k laboratornímu vyšetření jsou přednostně odebírány
od ulovené nebo uhynulé zvěře, kdy se odebere vzorek trusu z konečníku. V honitbě budou
odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. To
znamená, že honitba, která má tři katastrální území odebere tři vzorky, honitba, která
má pět katastrálních území odebere pět vzorků. Pokud je jedno katastrální území součástí
dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán po domluvě uživatelů honiteb,
uživatelem honitby, která se rozkládá na největší části tohoto katastrálního území.
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.

VII. DŮLEŽITÉ:
Okresní sněm se uskuteční 12. 6. 2014 v 16.00 hod., v aule VŠV v Kuníně.
.
Seznam akcí v roce 2014
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.

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
Speciální zkoušky z vodní práce, Pustějov
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4.10.
11.10.
18.10.

Ukončení střelecké sezóny, Vlkovice
Myslivecké halali, Kunín
Předběžné zkoušky barvářů, VeřovicePalůch

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),




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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