Myslivecká rada OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí
pro volební období 2010–2015
Předseda OMR
Vlastimil Mrkvička

Štefánikova 621 Vysoké Mýto 566 01
Tel. 777 572 512

Místopředseda OMR
Mgr. Jaroslav Jireš
Hnátnice 57 561 01
Tel. 602 493 746
Jednatel OMS
Tomáš Pecháček

Kunčice 213 Letohrad 561 51
Tel. 734 508 715

Předseda myslivecké komise
Karel Šípek
Černovír 110 Ústí nad Orlicí 562 01
Tel. 739 056 104
Předseda ekonomické komise
Ing. Josef Janeba
Okružní 338 Ústí nad Orlicí 562 01
Tel. 732 747 352
Předseda kynologické komise
Lubomír Knytl
Slatina 88 Sruby 565 44
Tel. 724 264 755
Předseda střelecké komise
Zdeněk Dvořák
Kameničná 82 Žamberk 564 01
Tel. 737 003 423
Předseda kulturní komise
Pavel Chalupa
Skrovnice 48 Ústí nad Orlicí 562 01
Tel. 605 178 320
Člen OMR
Jiří Filipi

Mezilesí 36 Cotkytle 561 32
Tel. 732 233 259
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Dozorčí rada
OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí
Předseda DR
Jiří Kanta

Vysoké Mýto 648/IV 566 01
Tel. 739 730 441

Místopředseda DR
Miroslav Skala

Člen DR
Miroslav Hanzelka

Chodská ll94 Ústí nad Orlicí 562 01
Tel. 606 300 983

Hnátnice 50 561 01
Tel. 607 665 568

Chovatelská přehlídka trofejí 2013
Kulturní centrum Lanškroun – 6. 5.–12. 5. 2013
6. 5. Svoz trofejí
7. 5. Hodnocení
8. 5. Slavnostní zahájení
12. 5. Ukončení
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Sněm myslivců – Habřinka 9. 11. 2012
Vážení hosté, vážení přátelé myslivci, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji
přivítal na našem Sněmu myslivců. Zvláště pak vítám zástupce Krajského úřadu
Ing. Danu Teplou a dále pak pracovníky státní správy myslivosti pověřených
obcí – Ing. Hanu Cukorovou a Ing. Táňu Papíkovou.
Než přikročíme k vlastnímu jednání seznámím vás s programem našeho
Sněmu:
1. Zahájení,přivítání hostů sněmu
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Kontrola usnesení ze Sněmu konaného dne 11. 11. 2011
4. Zpráva předsedy OMS ČMMJ Ústí n. Orl., p. Vlastimila Mrkvičky
5. Zpráva místopředsedy OMS ČMMJ Ústí n. Orl., p. Mgr. Jaroslava Jireše
6. Zprávy předsedů jednotlivých odborných komisí – EK, MK, KK, KPK,
SK
7. Zpráva jednatele OMS ČMMJ Ústí n. Orl., p. Tomáše Pecháčka
8. Zpráva předsedy ODR OMS ČMMJ Ústí n. Orl., p. Jiřího Kanty
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Po skončení jednání našeho Sněmu bude od 17.00 hodin jako doprovodný
program přednáška p. Ing. Petra Horáka na téma „Honitba snadno a rychle“.
Nyní přistoupíme k bodu č. 2 našeho programu,a to je volba mandátové
a návrhové komise.
Do mandátové komise jsou navrženi pp. Pavel Chalupa, Jaromír Šebetka
a Karel Šípek.
Prosím vás o vyjádření své vůle veřejným hlasováním o těchto navržených
kandidátech do této funkce.
Kdo je pro pp. Chalupu, Šebetku a Šípka? –
Kdo je proti, aby byl zvoleni pp. Chalupa, Šebetka a Šípek? – není tomu tak
Zdržel se někdo hlasování? –
Do návrhové komise jsou navrženi pp. Mgr. Jaroslav Jireš, Ladislav Rössler
a Tomáš Pecháček.
Prosím vás o vyjádření své vůle veřejným hlasováním o těchto navržených
kandidátech do této funkce.
Kdo je pro pp. Mgr. Jireše, Rösslera a Pecháčka? –
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Kdo je proti, aby byli zvoleni pp. Mgr. Jireš, Rössler a Pecháček? – není tomu
tak
Zdržel se někdo hlasování? –
Bod č. 3 našeho programu,a to je Kontrola usnesení ze Sněmu myslivců
konaného dne 11. 11. 2011.
V Usnesení Sněmu myslivců OMS Ústí n. Orl. ze dne 11. 11. 2011 se ukládá
Okresní myslivecké radě Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Ústí n. Orl., aby:
1. zabezpečila plánované akce v kynologii OMS ČMMJ v Ústí n. Orl. v souladu
se Smlouvou o součinnosti s jednotlivými MS – bylo splněno dle plánovaných akcí
2. zabezpečila plánované akce ve střelectví OMS ČMMJ v Ústí n. Orl. v souladu
se Smlouvou o součinnosti s jednotlivými MS – bylo splněno
3. požádala pověřené obce o pořádání chovatelské přehlídky trofejí v Lanškrouně v roce 2012 – bylo splněno,
4. zabezpečila organizačně okresní kolo Zlaté srnčí trofeje v roce 2012 – bylo
splněno,
5. pokračovala v organizování odborných přednášek s mysliveckou tématikou
v roce 2012 – bylo splněno
6. požádala ČMMJ o pořádání zkoušek z myslivosti v roce 2012 – bylo
splněno
7. pokračovat v údržbě budovy OMS ČMMJ v Ústí n. Orl.
Bod č. 4. Zpráva předsedy OMS ČMMJ Ústí n. Orl.
Bod č. 5. Zpráva místopředsedy OMS ČMMJ v Ústí n. Orl. p. Mgr. Jaroslava Jireše
Bod č. 6 našeho jednání jsou zprávy předsedů jednotlivých odborných
komisí – za nepřítomného předsedu EK p. Ing. Josefa Janebu přečte zprávu
p. Jiří Kanta.
Děkuji p. Kantovi za zprávu EK a prosil bych p. Karla Šípka o přednesení
zprávy myslivecké komise.
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Děkuji p. Šípkovi za jeho zprávu a prosil bych p. Lubomíra Knytla za přednesení zprávy kynologické komise.
Děkuji p. Knytlovi za přednesení zprávy kynologické komise a prosil bych
p. Pavla Chalupu o přednesení zprávy kulturně propagační komise.
Děkuji p. Chalupovi za jeho zprávu a prosil bych předsedu střelecké komise
p. Zdeňka Dvořáka za přednesení zprávy střelecké komise.
Bod č. 7 je Zpráva jednatele OMS ČMMJ v Ústí n. Orl., prosím p. Tomáše
Pecháčka o přednesení jeho zprávy.
Bod č. 8. je Zpráva předsedy ODR OMS ČMMJ v Ústí n. Orl., prosím předsedu Okresní dozorčí rady p. Jiřího Kantu o přednesení jeho zprávy.
Bod č. 9. Diskuse.
Otevírám diskusi a žádám vás o diskusní příspěvky.
Děkuji vám a prosím mandátovou a návrhovou komisi, aby nás seznámila
s počtem přítomných na Sněmu a návrhem na Usnesení Sněmu myslivců
OMS ČMMJ ze dne 9. 11. 2012, čímž se dostáváme k poslednímu bodu našeho
jednání, a to je:
Bod č. 11. Usnesení a závěr
Prosím o hlasování předneseného návrhu Usnesení sněmu myslivců dne 9.
11. 2012
Kdo je pro uvedený návrh Usnesení?
Kdo je proti návrhu Usnesení?
Zdržel se někdo hlasování o návrhu?

40 hlasů
2 hlasy
1 hlas

Vážení přátelé, vyčerpali jsme všechny body programu našeho Sněmu myslivců, a tak mě nezbývá než všem popřát pevné zdraví vám i vašim rodinám a do
nastávající sezóny společných lovů mnoho pěkných loveckých zážitků a k těm
vám přeji Lovu zdar!
Po krátké přestávce následuje, jak bylo již v úvodu řečeno, přednáška na téma
„Honitba snadno a rychle“.
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Zpráva předsedy OMS ČMMJ Ústí n. Orl. za rok 2012.
Vážení přátelé myslivci,
dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o činnosti našeho OMS ČMMJ
v Ústí n. Orl.
Okresní myslivecká rada je devítičlenná a zasedá ve volném čase 10 × ročně.
Její fungování je odvislé od počtu platících členů ČMMJ. V současné době
má náš OMS 1 090 členů. Dalším zdrojem financí jsou výnosy z kurzů adeptů
o první lovecký lístek, z pronájmů uvolněných prostor v naší budově nebo dotací
KÚ Pardubice na zvyšování odborné úrovně našich členů formou přednášek
s mysliveckou tématikou.
Co se týká činnosti jednotlivých odborných komisí OMS, všechny pracují
dle předem naplánovaných akcí a jejich předsedové vás budou jistě informovat
o svých činnostech v letošním roce.
Ve své zprávě bych se dále chtěl věnovat tématu, jako jsou škody způsobené
zvěří a peticí „Za obnovu zemědělské krajiny“.
V poslední době se mezi odbornou mysliveckou veřejností vede diskuse ke
škodám způsobených zvěří. Ze zákonů o myslivosti, ochraně přírody a dalších
závazných předpisů vyplývá povinnost ochraňovat a udržet množství a druhovou skladbu volně žijících živočichů, včetně ochrany jejich životního prostředí.
U živočichů obhospodařovaných myslivostí je tato povinnost ochrany a udržení
reprodukovatelného množství zvěře uložena myslivcům, potažmo uživatelům
honiteb.
Zvěř žije ve svém přirozeném prostředí dramaticky narušeném činností a hospodařením člověka. Na velkých plochách jsou pěstovány zemědělské plodiny
sezónního typu a zvěř se musí nuceně přizpůsobovat tomu, co zemědělský
výrobce změnil a ve své podstatě zdevastoval.
V tomto prostředí zvěř musí žít a živit se a vše co si vezme ke své obživě je
nazváno škodou a zvěř je tak řazena mezi škůdce. Celá řada tzv. škod je způsobena nikoliv přemnožením zvěře, ale její koncentrací do míst, kde hledá potravu,
kryt a klid před invazí různých narušitelů v přírodě, jejichž zákonnou eliminaci
z přírody stát prakticky neřeší a ani podle stávající legislativy nerealizuje.
Takovéto označování zvěře přežívá z počátku 90. let se snahou o absolutizaci
ekonomických výnosů bez ohledu na dlouhodobé důsledky v přírodě.
Tzv. kulturizací krajiny a přírody, jejím vytěžováním pro zisk a ekonomické
zájmy, vznikl pro zvěř nový biotop, ve kterém si zvěř přirozeně ke své obživě vezme to, co má k dispozici a není její vinou, že se jedná zrovna o plodiny a porosty,
které jsou prioritním zájmem člověka k získání finančního prospěchu.
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K eliminaci škod na zemědělských plodinách zemědělci naprosto nevyužívají
možnost dotací ke krytí případných škod. Jeví se jako nedostatečná motivace
k realizaci biopásů na rozhraní pole-les a už vůbec neexistuje motivační rámec
pro úhradu odváděcích pastevních políček s atraktivními plodinami, které by
realizovali sami zemědělci.
Ve většině případů prakticky neexistuje spolupráce mezi zemědělci a myslivci,
a pokud ano, tak to jsou spíše světlé výjimky.
A protože, čeho je moc, toho je příliš, vytvořili ornitologové, myslivci, ekologové a mladí zemědělci v červnu tohoto roku společnou iniciativu „Za obnovu
zemědělské krajiny“, kterou provází stejnojmenná petice. Tuto iniciativu podporuje i senátor Petr Šilar, který ji na půdě senátu představil a navrhl kroky,
které mají tuto tristní situaci neexistence koncepce zemědělské politiky zlepšit
– Orlický deník, 29. 8. 2012.
Petice je jedna z možností, jak může občan apelovat na Parlament ČR a příslušné orgány, v tomto případě Ministerstvo zemědělství, aby při vyjednávání
podmínek programu zvaného „Greening“ – ozelenění zemědělské krajiny, dostatečně přihlédli k názoru občanů ČR a ne pouze k názorům profesních sdružení
a lobbystických skupin. Tento program by měl být v účinnosti od roku 2014, kdy
se v Evropské unii připravuje změna zemědělské politiky, v níž má mít důležité
místo i zlepšení ekologických podmínek zemědělské krajiny.
Důvodem této petice je, že zemědělská krajina je významně poškozena. Tržní
osevní postupy, velké půdní bloky, monokultury, „kořistnické“ hospodaření
na pronajaté půdě snižující její úrodnost a zneužívání dotací charakterizují
především velké farmy, které pokračují v postupech násilně kolektivizovaného
zemědělství. Jsou rozorávány i poslední meze, kvůli strachu ze ztráty dotací
jsou pole orána až k vodotečím, silnicím a cestám a jsou osekávány větve ze
stromů na okrajích polí. Zemědělská krajina pustne, ztrácí svou přírodní hodnotu a stává se pouze zdrojem zisku pro spekulující zemědělské podnikatele.
Současně zemědělství neplní svou krajinotvornou roli, naopak přispívá ke ztrátě
posledních zbytků kdysi bohaté biodiverzity.
Systém podpory výstavby bioplynových stanic a pěstování technických plodin
vede k pěstování kukuřice a řepky na abnormálně velkých rozlohách. Dochází
k devastaci krajiny erozí a k nezměrné ztrátě přírodního bohatství. Krajina je
neprostupná, monotónní a neatraktivní pro život nejen zvířat, ale i obyvatel.
Za posledních 10 let jsme ztratili 20 % polního ptactva a celková ztráta ptactva
za posledních 20 let je nejméně 10 000 000 ptáků.
Také lovná zvěř dramaticky mizí. Až do poloviny 70. let 20. století se v ČR
lovilo okolo 1 milionu zajíců. Stále stoupající dávky nebezpečných pesticidů,
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syntetických hnojiv, změna struktury pěstovaných plodin a změna agrotechnických postupů byly hlavní příčinou poklesu stavů a tedy i lovu této zvěře. Přesto
na počátku 90. let se ještě lovilo zhruba 200 tisíc zajíců.
Od té doby se stále zvyšuje intenzita zemědělského hospodaření, podporovaná
plošně nastavenými dotacemi. To je příčinou dalšího poklesu ulovených zajíců
v posledních letech na zhruba 70 tisíc, což představuje pouhých 7 % původních
úlovků.
Pokles stavů drobné zvěře je také umocněn používáním výkonné, širokozáběrové a rychlé techniky. Velké množství hnízd je zničeno, obrovské množství
mláďat i dospělců nepřežije práce při přípravě půdy, setí a zejména sklizeň.
Jedinému, čemu se v současné zemědělské krajině velmi daří a přibývá je zvěř
černá, která nalézá v obrovských plochách technických plodin klid i potravu
a významně se podílí na predaci všech živočichů zemědělské krajiny. Současně
způsobuje škody na polních plodinách.
Půda kvůli těžké mechanizaci a chemizaci zemědělství ztrácí i svoji živou
složku. Množství žížal, ale i mravenců a mnoha dalších půdních živočichů je
v ČR jedno z nejnižších v Evropě. Půda, ve které absentuje organická hmota
a mikroorganizmy, a která je hnojena převážně umělými hnojivy, ztrácí svoji
strukturu, nezadržuje vodu a neposkytuje životní prostředí živočichům ani rostlinám. Tím roste riziko nejen povodní, ale i sucha, které s postupující klimatickou
změnou může nabývat katastrofických rozměrů. Splachy půdy a agrochemikálií
znehodnocují vodu a vodní toky.
Ze zemědělské krajiny kvůli herbicidům zcela zmizely dříve běžné druhy planě
rostoucích rostlin, jako je koukol, chrpa, vlčí mák, které jsou sice konkurentem
zemědělských plodin, přinášejí ale do krajiny biodiverzitu, potravní zdroje
a stanoviště pro vzácné živočichy, jako jsou motýli, hmyz nebo již zmiňované
zajíce či koroptve. Zemědělská krajina ztrácí i krásu a harmonii, která přispívala
ke spokojenému a kvalitnímu životu obyvatel.
U vědomí těchto skutečností se signatáři této petice domnívají, že není dostatečně naplněn článek 7, Ústavy ČR, který jasně říká: „stát dbá o šetrné využívání
přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“.
Současná situace, kdy je státem podporováno zemědělství, které devastuje venkovskou krajinu, porušuje tento článek ústavy ČR. Žádají proto, aby Parlament
ČR přijal zákonná opatření, která změní současné plošně nastavené dotace do
zemědělství zaměřené na maximální produkci a technické využití zemědělské
krajiny tak, aby právní požadavky zavazovaly k prevenci poškozování a podpoře ochrany životního prostředí, jak ukládá ústava ČR. Příjem dotací musí být
podmíněn environmentálními závazky zemědělců tak, aby byl dodržen princip
„veřejné prostředky za veřejné hodnoty“. Žádají proto, aby Parlament České
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republiky inicioval takové nastavení národních dotací, které budou fungovat
na principu „veřejné prostředky za veřejné hodnoty“.
Signatáři petice jsou přesvědčeni, že Ústava ČR k tomu dává jasný rámec
a současný stav považují za její porušování. ČR je také signatářem mnoha mezinárodních úmluv, mezi kterými zdůrazňují zejména „Úmluvu o biodiverzitě“,
kterou ČR realizací současné zemědělské politiky jasně porušuje – Myslivost
8/12.
Mrzí mne, že řada Mysliveckých sdružení a jejich členů nepodpořila tuto petici.
Je to zřejmě ze strachu, aby nevyvolala konfliktní situace se zemědělci, protože
před nimi stojí uzavírání nových nájemních smluv na honitby v roce 2013.
Posledním mým postřehem je potřeba zlepšení podmínek pro kynologické
zkoušky z výkonu loveckých psů. V letošním roce jsem měl možnost nahlédnout
do problémů kynologické komise vedené jejím předsedou p. Lub. Knytlem. Náš
OMS v letošním roce pořádal dvakrát kyn. soutěž krajského významu o Pohár
hejtmana PA kraje ohařů a malých plemen a dalších 10 různých kynologických
akcí okresního významu. Všechny jmenované akce byly připraveny dobře, ale
daly by se připravit lépe, naráží to však na nedostatek financí. Kyn. zkoušky
spolupořádají téměř stále stejná MS, která jsou ochotna propůjčit svoji honitbu
a vložit i kus své práce pro zdárný průběh zkoušek. Myslím si, že ty MS, která
stojí opodál a jenom využívají tohoto systému, by se měla finančně podílet
alespoň 500 Kč za rok, které by složila na účet OMS v Ústí n. Orl. Tyto získané
finanční prostředky by byly použity kynologickou komisí OMS na zazvěření
honitby, ve které by zkoušky probíhaly a na odměnu spolupořádajícímu MS.
Pro výkon práva myslivosti je požadovaný počet psů nutností.
§15 a §16 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti hovoří jasně.
Vážení hosté, vážení myslivci, na závěr své zprávy bych chtěl poděkovat Mysliveckým sdružením, která se podílela v letošním roce na akcích OMS, kynologům
a střelcům za jejich dobrou reprezentaci našeho OMS, zástupcům krajského
úřadu za podporu dotacemi do myslivosti a vzdělávání, zaměstnancům státní
správy myslivosti pověřených úřadů za stále se lepšící spolupráci, členům OMR
a jednateli za jejich nezištnou práci a nemálo času věnovaného plánovaným
úkolům. Ještě jednou vám děkuji a přeji vám pevné zdraví – Lovu zdar!
Děkuji vám za pozornost.
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Zpráva místopředsedy
Dovolte i mně, abych se zastavil u několika problémů v činnosti OMS jako
celku, jejichž odstranění je v našich silách.
Velkou kritiku vznáším na plnění úkolů v oblasti informovanosti členů MS
a občanů okresu. Jak je možné, že ještě v březnu nejsou rozdány „ročenky“ za
předchozí rok. Členové OMR po sněmu spěchají s tiskem, aby se to stihlo rozdat
do konce roku, ale některá MS si myslí, že to nespěchá. Stejné to je s vylepováním plakátů, a pod. Prostě neumíme prodat pomalu nic z toho dobrého, co se
nám podaří udělat.
Výchova nových adeptů. Dnes bylo řečeno, že je všechno v pořádku, přednášky jsou bez problémů zajišťovány a daří se i provádět přezkoušení na vyšší
úrovni. Uvedu však jen několik čísel, které vypovídají o nedobrém vývoji zájmu
o myslivost za několik posledních roků. V roce 2010 bylo 33 nových zájemců,
v roce 2011 už jen 21 a v roce 2012 dokonce jen 18. Vyhodnoťte si už sami, jak
naše základna pěkně stárne. Neříkám, že pro to nic neděláme, ale asi málo.
Příspěvky na rok 2013 a další. Bylo již řečeno, ale chci „zdůraznit“, abyste se
tomu skutečně věnovali. Jinak v případě nezaplacení příspěvku na příslušný rok
končí dnem 31. 12. členství v ČMMJ. Je to z části nepochopitelné, nelogické a až
vývoj ukáže, jak to bude dále. Zatím je takto stanoven postup.
Pokud se týká kynologie, tak počítejte s tím , že budu prosazovat provedení
inventury počtů myslivecky použitelných psů a vlastnictví psů dle zákona. Je to
hlavně proto, abychom vyvrátili povídání, že vykazujeme i ty, kteří už delší dobu
nežijí. Je to zbytečné a nedělá nám to dobré jméno. Moje představa je, že by to
mohlo proběhnout ve spolupráci se státní správou pověřených měst, v období
kolem jarního svodu. Přesný termín by byl včas upřesněn.
Abych skutečně jen nekritizoval, tak bych chtěl na závěr poděkovat všem členům MS v okrese, kteří se třeba jen malou měrou podíleli na chodu MS a jejich
rozvoji ve prospěch myslivosti.
Myslivosti zdar
Mgr. Jaroslav Jireš
místopředseda OMS

Zpráva myslivecké komise
Vážené dámy a pánové, vážení myslivci a hosté.
Dovolte mi seznámit vás s činností myslivecké komise za uplynulé období
roku 2012. Myslivecká komise pracovala ve složení: pan Kalousek, Filipi, Filip,
Pecháček a Šípek.
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Během roku 2012 se MK sešla celkem třikrát. Našim hlavním úkolem bylo
organizační a technické uspořádání chovatelské přehlídky trofejí za rok 2011,
která se konala ve dnech 5.–11. 5. 2012 v Lanškrouně spolu s doprovodným
programem města. Mám za to, a to není jen moje subjektivní hodnocení, že
úroveň chovatelských přehlídek trofejí na okrese Ústí nad Orlicí je na vysoké
úrovni. Dle mého názoru je tato skutečnost výsledkem dobré spolupráce a práce
všech zainteresovaných složek, to jest pověřených obcí a jejich zástupců, zejména
MěÚ v Lanškrouně a jejího zástupce v osobě paní ing. Papíkové, ČMMJ Ústí
nad Orlicí, LČR Lanškroun, MS Rychtářský les a hodnotitelské komise. Za to
všem výše jmenovaným, kteří se na uspořádání letošní chovatelské přehlídky
podíleli z tohoto místa děkuji.
Přesto si dovolím několik kritických připomínek na adresu některých MS,
které zapomenou na termín předávky trofejí, nebo předloží trofeje již označené
z předchozí přehlídky, nestihnou vyvěsit plakát o konání chovatelské přehlídky
a některé další drobnosti, které pak přípravu přehlídky značně narušují. Prosím
zde přítomné zástupce MS, „Dejte na tyto věci pozor“.
Dále MK a jednatelství OMS zajistila dostatečné množství pachových repelentů
pro pokračování programu ochrany vybraných úseků veřejných komunikací
proti střetu zvěře s vozidly. Musím ale znovu připomenout, že podmínkou
pokračování tohoto dotačního programu je pravidelné čtvrtletní vyhodnocení
na příslušném tiskopisu a poslední termín za celý rok je právě nyní.
Jako poslední úkol MK zajišťuje již dlouhodobě odborné přednášky na aktuální myslivecká téma. Vzhledem k množství probraných témat bych vás chtěl
požádat o případné vaše náměty, co vás zajímá, nebo co by jste chtěli případně
zopakovat vzhledem k vyvíjející se legislativě, nebo změnám prostředí zvěře,
škodám způsobených zvěří, atd.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na činnosti MK podílejí, od
řadových členů MS až po funkcionáře OMS.
Úplně na konec přeji vám všem hodně zdraví a loveckých zážitků.
Myslivosti zdar

Zpráva Kynologické komise za rok 2012
Kynologická komise se schází dle potřeby během celého roku.
V roce 2012 bylo připraveno celkem 12 akcí.
Jako první proběhl Jarní svod, který se konal ve Slatině 28. 4. 2012
Následovaly zkoušky vloh, opět ve Slatině. Toto sdružení má bohaté zkušenosti
s různými typy zkoušek, a proto vše proběhlo hladce a bez závad.
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V letošním roce na náš okres vyšlo pořádání „Poháru hejtmana Pardubického
kraje“. Této jarní akce se ujali členové MS Žichlínek, kteří ve svém zařízení připravili vynikající zázemí pro tuto soutěž čtyř okresů v hledání ohařů. Pořadatelé
zvolili dobře zazvěřené porosty, které byly posíleny vypuštěnou bažantí zvěří ve
kterých celá soutěž pod dohledem početné korony za přispění bohatého občerstvení a krásného počasí proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných.
Zkoušky z norování proběhly 23 .6. a 20. 10. 2012 na naší noře v Rudolticích.
Tyto zkoušky jsou vždy výborně připraveny. Během roku se o noru stará pan
František Dvořák a během zkoušek pomáhají zkušení normistři pan Štěpánek,
pan Hubálek a pan Studený.
Lesní zkoušky ostatních plemen se už druhým rokem pořádají v MS Obora
Česká Třebová. Výborně připravená honitba pro tyto zkoušky skýtá záruku
pro bezproblémový průběh zkoušek a celková organizace celé akce je na dobré
úrovni.
4. 8. 2012 proběhly Lesní zkoušky ohařů, tradičně pořádané ve Sloupnici
a honitbách MS České Heřmanice a Horní Sloupnice. Tyto zkoušky jsou vždy
výborně zajištěny. Hlavní zázemí skýtá chata U Mudáka s tradičně výbornou
kuchyní a pohostinností místních myslivců a jejich manželek.
18. 8. 2012 po několikaleté odmlce se konaly zkoušky Speciální vodní práce
v honitbě MS Tisová na rybníce Chobot. Tento rybník s bohatým rákosovým
porostem zajišťuje prvotřídní podmínky pro tyto vyšší zkoušky. Celkové zázemí
pro občerstvení a rozhodčí bylo zajištěno výborně v klubovně v přilehlém lese
u rybníka. Celé akce se zúčastnila početná korona diváků.
28. 9. 2012 proběhly Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v MS Krylov
Sruby. Vzhledem ke změnám v hospodaření zemědělců zůstala ve Slatině 1 skupina psů a druhá skupina odjela do honitby MS Vraclav, kde byla odzkoušena,
a 3 skupina se přemístila do honitby MS Džbánov, kde si rozhodčí pochvalovali
výborné zazvěření. Celý průběh zkoušek byl výborně zorganizován za pomoci
všech sdružení. Hlavní poděkování patří členům MS Krylov Sruby, kteří zajistili
také konání Jarního svodu, zkoušek vloh a podzimních zkoušek.
29. 9. 2012 se konaly Barvářské zkoušky, tradičně v Albrechticích. Členové
místního sdružení mají s pořádáním těchto zkoušek výborné zkušenosti. Tyto
zkoušky jsou náročné na kladeče pobarvených stop, které jsou den předem
časově omezené. Celé zkoušky, včetně kvalitní myslivecké kuchyně, jsou vždy
zajištěny s největší pečlivostí.
13. 10. 2012 proběhla druhá část Poháru hejtmana Pardubického kraje – Barvářské zkoušky v honitbě v Albrechticích. Celý kolektiv myslivců má bohaté
zkušenosti s pořádáním této prestižní soutěže. Vše potřebné pro hladký průběh
této soutěže bylo perfektně zajištěno, včetně kvalitní myslivecké kuchyně. Vše
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bylo násobeno pěkným podzimním počasím a vynikajícím výsledkem našeho
družstva, ze kterého vyšel celkový vítěz a první místo v družstvech. Překrásný
putovní pohár zůstane rok na našem okrese.
3. 11. 2012 byly pořádány poslední zkoušky v letošním roce, Barvářské zkoušky
honičů v Libchavách. I v tomto sdružení mají bohaté zkušenosti s pořádáním
těchto speciálních zkoušek pro dosled poraněné černé zvěře. Zájem o tyto
zkoušky je stále větší s narůstajícím počtem lovené černé zvěře. Celkový průběh
těchto zkoušek i přes nepříznivé podzimní počasí byl bezchybný a na profesionální úrovni. Výborné zázemí poskytla chata místního sdružení s vynikajícími
specialitami ze zvěřiny a s teplem hořícího krbu.
Velký dík patří všem myslivcům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se
podíleli na přípravě všech kynologických akcí během celého roku.
Celkové zajištění všech zkoušek je čím dál více obtížné. Nejvážnější stav je
při konání zkoušek lovecké upotřebitelnosti na drobnou zvěř, která stále ubývá.
Tyto zkoušky se často odbývají s pochopením vůdců i rozhodčích na hranici
možností ukládající zkušebním řádem. Jedinou možností nápravy je zvýhodnit
některá myslivecká sdružení a finančně je podpořit při nákupu a vypuštění
drobné zvěře do vybraných předem připravených lokalit.
Stále věřím, že cesta ke zlepšení existuje za pochopení a podpory ostatních
sdružení, která se jinak nemohou zapojit do kynologického dění na našem
okrese. I na rok 2013 je naplánováno 11 akcí, z toho dvoje zkoušky dvoudenní.
Doufám, že pro všechny typy zkoušek najdeme na příští rok pořadatele.
Do nastávající lovecké sezóny všem přeji hodně loveckých úspěchů, zdraví
a štěstí Vám i Vašim rodinám.

13

Zpráva Střelecké komise
Vážené dámy a pánové.
Ve své zprávě Vás chci seznámit s činností střelecké komise.
Střelecká komise ve složení: Dvořák Z, Janeba J, Kupka F, Ossendorf V, Jureček
O, Holuša A, Mgr. Jireš J, Mrkvička Vl.
Střelecká komise se schází pravidelně a věnuje se střeleckým akcím, přípravě
střeleckého kalendáře a střeleckým soutěžím v okrese Ústí nad Orlicí.
Veškeré střelecké akce, které jsou pořádány ČMMJ Ústí nad Orlicí, nebo
mysliveckými sdruženími jsou finančně podpořeny na ceny 2 000 Kč.
Na těchto střeleckých akcích je třeba zdůraznit podporu ČMMJ Ústí nad
Orlicí.
Všechny střelecké akce dle střeleckého kalendáře byly splněny.
Zde děkuji za přístup k pořádaným akcím, všem funkcionářům, členům MS,
v Letohradě, Sloupnici a Peklech.
Je velice dobré, že myslivci ve Vraclavi obnovují střelnici, která bude v souladu
se střeleckým řádem.
Na střelnici v Mostku bude dáno do provozu střeliště pro malorážku.
V letošním roce se našemu družstvu nepodařilo obhájit pohár hejtmana PA.
Družstvo je potřeba posílit novými střelci, kteří mají dobré nervy.
Za práci děkuji všem členům střelecké komise a Vám všem přeji do zbytku
lovecké sezony hodně dobrých zážitků a pevné zdraví.
Sportovní střelbě a české myslivosti ZDAR.

Zpráva jednatele OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí
Dovolte mi, abych vás v krátkosti ve své zprávě seznámil s novým programem
vedení členské evidence SW DIANA.
V průběhu prázdnin jsem vás požádal o zaslání aktuálního stavu vaší členské základny, tato aktualizace posloužila OMS k upřesnění údajů potřebných
pro chod nového programu. Tento program byl spuštěn 1. října a je propojen
s ČMMJ a pojišťovnou Halali. Každý člen po vydání nového členského průkazu
v něm nalezne osobní údaje přes, které se přihlásí do databáze, kde nalezne svoji
osobní kartu a kde může měnit svoje osobní údaje (např. změnu bydliště, členství
v MS atd.) a pokud by došlo k odcizení nebo ztrátě čp tak si každý sám může
čp opět vytisknout. Je důležité členské příspěvky zaplatit nejpozději do konce
roku, kdy Vám končí členství. Pokud neuhradíte příspěvek do konce roku tak
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budete automaticky zařazeni do archivu a budete muset žádat OMS o opětovné
přijetí za člena s poplatkem 100 Kč.
Výše členských příspěvků pro další roky zůstává stejná
člen do 65 let
800 Kč
nad 65 let, invalidní důchodce, student
500 Kč
lesník
550 Kč
Invalidé a studenti si příspěvky mohou předplatit pouze na 1 rok, ostatní
členové až na 3 roky. Vzhledem k náročnosti s tiskem nových průkazů OMR
rozhodla, že se pro letošní rok členské příspěvky nebudou vybírat na MÚ.
Tomáš Pecháček
jednatel
OMS Ústí nad Orlicí

Zpráva ODR OMS v Ústí nad Orlicí pro okresní sněm
9. 11. 2012
ODR OMS v počtu tří členů provádí revize hospodaření a činnosti dle metodického pokynu DR ČMMJ a plánu činnosti na daný rok. Mimořádné revize
nebo kontrolu činnosti lze provést na pořádání OMR, okr. sněmu nebo z jiného
podnětu.
Činnost ODR od posledního sněmu
Ke konci roku 2011 provedla ODR šetření případu vůdce psa pro nevhodné
chování při zkouškách loveckých psů. Vzhledem k tomu, že jsme při těchto
akcích pod kontrolou veřejnosti, je nutné aby se přirozená disciplina a respektování předpisů stalo samozřejmostí. ODR bude důsledným postihem postupovat
vůči viníkům.
Pokud tyto problémy nebudou řešeny, hrozí i odebrání pověření na pořádání
zkoušek jak loveckých psů, tak i u zkoušek z myslivosti.
Hospodaření
Byla provedena kontrola vedení členské evidence a kontrola výběru a odvodu
čl. příspěvků. Kontrolou k 13. 2. 2012 byl zjištěn stav 1 049 členů.
Dále byla provedena kontrola plánu činnosti a hospodaření a kontrola účetní
evidence za rok 2011.
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Kontrola rozpočtu za rok 2011 –

příjem návrh –
příjem skut. –
výdaje návrh –
výdaje skut. –
Finanční výsledek za rok 2011 je kladný –
Finanční prostředky k 31. 12. 2011 celkem –

1 152000,00 Kč
1 310026,60 Kč
1 019700,00 Kč
1 238642,00 Kč
+ 71384,60 Kč
1 112300,81 Kč

ODR konstatuje, že v roce 2011 bylo s finančními prostředky nakládáno
hospodárně a dle plánu.
Další majetek OMS tvoří budova včetně pozemku a umělá nora v Rudolticích.
Majetek je zapsán v katastru nemovitostí a je pojištěn. Každoročně je prováděna
inventura majetku.
Organizační činnost
Devítičlenná rada se schází 1× měsíčně. Z jednání rady se pořizují zápisy,
které jsou uloženy na jednatelství. Účast členů OMR na zasedání v roce 2011
byla na dobré úrovni.
Při OMS pracuje pět odborných komisí, které své úkoly plní dle plánu a rozpočtu. Pořádají řadu úspěšných akcí a zkoušek. Zápisy jednotlivých komisí jsou
uloženy na jednatelství.
Při kontrolách a revizích nebylo zjištěno žádných vážných nedostatků.
ODR v roce 2012 neobdržela žádnou stížnost, ani nebylo oznámeno žádné
porušení stanov.
Přesto se na ODR obracejí členové mysl. sdružení s žádostí o radu při řešení
problémů v MS.
V některých mysl. sdruženích nastává určitá nervozita z důvodů ukončení
nájemních smluv. Jinde zase dochází k porušování stanov, jednacího řádu,
pytláctví nebo je nefunkční výbor a revizní komise.
Mysl. sdružení je samostatný právní subjekt, proto ODR nemůže zasahovat
do činnosti MS.
ODR řeší pouze případy, kdy dochází k porušení stanov ČMMJ. Můžeme
pouze poradit jak problém řešit. Při zjištění závažných nedostatků v hospodaření
MS je třeba podat trestní oznámení.
Předseda ODR
Jiří Kanta
16

Usnesení Sněmu myslivců OMS Ústí nad Orlicí ze dne 9.
11. 2012
Zprava mandátové komise: Chalupa, Šípek, Šebetka
Přítomno: 43 MS / 53 členů + 5 hostů (Sněm usnášení schopný)
Návrhová komise: Jireš, Pecháček, Rössler
Sněm bere na vědomí
1. Zprávu předsedy, místopředsedy
2. zprávu jednatele
3. zprávu předsedů odborných komisí
4. zprávu předsedy ODR
Sněm ukládá :
1. Zabezpečit plánované akce v kynologii OMS ČMMJ v Ústí nad Orlicí v souladu se smlouvou o součinnosti s MS
2. Zabezpečit plánované akce ve střelectví OMS ČMMJ v Ústí nad Orlicí
v souladu se smlouvou o součinnosti s MS
3. Požádat pověřené obce o pořádání chovatelské přehlídky v Lanškrouně
v roce 2013
4. Zabezpečit organizačně okresní kolo ZST v roce 2013
5. Pokračovat v organizování odborných přednášek s mysliveckou tématikou
v roce 2013
6. Požádat ČMMJ o pořádání zkoušek z myslivosti
7. Pokračovat v údržbě budovy OMS ČMMJ v Ústí nad Orlicí
8. Ukládá se každému MS finančně podpořit v roce 2013 kynologické akce
částkou 500 Kč
9. Členům ČMMJ podporovat petici Za obnovu zemědělské krajiny
10. Jednotlivé zprávy dát na WEB stránky OMS
Hlasování: pro 40, proti 2, zdržel se 1
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Zpráva kulturní komise OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí
(Sněm myslivců 19. 11. 2012)
Členové KPK:
OMS ÚO – Chalupa Pavel, MS Bystřec – Pouk Milan, MS Hubert Lichkov
– Purkert Zdeněk, MS Lukavice, Letohrad – Barnetovi Petr a Jan, MS Kunvald
– Šlezingrová Vlasta, MS Orlické Podhůří – Johanides Jan, MS Kaliště – Faltýnek
Pavel, MS České Heřmanice – Vašina Mirek, MS Svatý Jiří – Jiráček Václav, MS
Dolní Dobrouč – Plíva Zdeněk, MS Kunčice – Pecháčková Pavlína, MS Horní
Čermná – Matoušek Jiří.
Ad. 1 Zhodnocení roku 2012
Okresní myslivecký spolek vydává prostřednictvím kulturní komise v závěru
kalendářního roku mysliveckou ročenku pro všechny členy OMS ČMMJ. Ročenka se rozesílá poštou nebo prostřednictvím pověřeného člena MS.
4. 2. 2012 – Zahájení nového kurzu pro adepty zkoušek z myslivost na rok
2012
Přihlášeno 19 adeptů, kurz navštěvovalo také několik adeptů z roku 2011
24. 3. 2012 – Zkoušky z myslivosti pro adepty za rok 2011.
Habřinka v Českých Libchavách. Zkoušky skládalo 20 adeptů ze 24 přihlášených adeptů. Zkoušky byly veřejné. 15 adeptů úspěšně složilo zkoušky z myslivosti, 5 adeptů neuspělo.
Květen 2012 – Zájezd pro děti do Ecocentra v Nových Hradech
Autobus byl vypraven z Letohradu přes Bystřec, Žamberk, Říčky, Sloupnice,
a Choceň. Zájezdu se zúčastnily děti z kroužků MS OMS ČMMJ v Ústí nad
Orlicí.
Květen 2012 – Zájezd pro členy OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí (Valtice, Lednice, Bořetice) – odloženo na rok 2013.
Okresní kolo Zlatá srnčí trofej – soutěž pro děti ve věku 6–15 let. Termín
21. 4. 2012
Soutěže se zúčastnilo 56 dětí z 11 kroužků MS. Soutěž probíhala v areálu
Bažantnice MS Lukavice, Letohrad. Organizační i materiální zajištění mělo
vysokou úroveň. MS Lukavice, Letohrad se zhostilo celé akce na výbornou, díky
sponzorům obdržely všechny děti věcné dary a diplom ze soutěže. Příští kolo
ZST se bude konat v areálu MS Bystřec
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Propozice ke střeleckým závodům 3čl. družstev MS v LK
pořádaných pod záštitou OMS ČMMJ Ústí n. O.
1) Organizační výbor závodů
Ředitel závodů:
Vlastimil Mrkvička, předseda OMS ČMMJ Ústí n.O.
Tech. poradce:
Zdeněk Dvořák, předseda stř.komise OMS ČMMJ
ÚO
Za střelnici Letohrad:

Ing.Josef Janeba,člen stř.komise,tel.732 747 352

Za střelnici Sloupnice:

František Kupka,člen stř.komise,tel.602 681 696

Za střelnici Albrechtice: Tomáš Pecháček,jednatel OMS,tel.734 508 715
Za střelnici Vraclav:

Aleš Mlíka,člen stř.komise,tel.604 521 182
S případnými dotazy se obracejte na uvedené kontaktní osoby za jednotlivé střelnice.

2) Termíny nominačních závodů do finále na jednotlivých střelnicích
a) 13. 4. 2013 (sobota) na střelnici v Letohradě v 8.00 hodin
b) 13. 4. 2013 (sobota) na střelnici v Albrechticích v 8.00 hodin
c) 13. 4. 2013 (sobota) na střelnici na Vraclavi v 8.00 hodin
d) 14. 4. 2013 (neděle) na střelnici ve Sloupnici v 8.00 hodin
e) Finále závodu 3čl. družstev MS je 5. 5. 2013 na střelnici ve Sloupnici
v 8.00 hodin
3) Složení 3čl. družstev MS
1) Družstvo se musí skládat ze tří členů jednoho MS z OMS Ústí n. Orl., kde
též platí i členské příspěvky a pojištění.
2) Složení družstva nemusí být ve finálovém závodu stejné, minimálně však
se jeden člen družstva se musel zúčastnit kvalifikačního závodu.
3) Pokud některé MS postaví více 3čl. družstev, nesmí se jeden člen zúčastnit
závodů ve více družstvech, a to ani ve finálovém závodu.
4) Závodu se mohou zúčastnit střelci, kteří nejsou členy středisek vrcholového
sportu.
5) Výjimku z těchto ustanovení může povolit ředitel závodu.
6) Závodu se mohou zúčastnit i členové organizačního výboru závodů.
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7) Při prezentaci družstev k závodům nominačním i závodu finálového je třeba
předložit pořadatelům závodů členský průkaz ČMMJ jejich členů s platným
pojištěním na příslušný rok.
8) Závodu se mohou zúčastnit i nečlenové ČMMJ, ale platí plné startovné, tj.
200 Kč za osobu, a to jak v nominačních tak i ve finálovém závodu.
4) Posuzování výsledků soutěže
a) Každý závod bude mít své vlastní vyhlášení vítězů, které provede provozovatel střelnice v souladu s těmito propozicemi (na 1.–3. místě jak v nominačních záv. tak i ve finále).
b) Po odstřílení 4 nominačních závodů bude z dosažených výsledků na jednotlivých střelnicích určeno absolutní pořadí, na kterých se jednotlivá družstva
MS umístila.
c) Družstva, která se umístila na 1.–20. místě abs. pořadí se zúčastní finálového
závodu dne 5. 5. 2013 na střelnici ve Sloupnici.
e) Závody budou pořádány v rozsahu 2 × 20 terčů na LK pro každého člena
3čl. družstva.
f) Vítězi nominačních a finálových závodů se stávají družstva s nejlepším
nástřelem všech tří členů družstva.
g) Při rovnosti součtu zásahů v obou kolech závodu, bude o 1. až 3. místo
proveden rozstřel na stanovišti č. 4 a to dvojstřely viz Stř. řád ČMMJ 2007,
čl. 40.3.b. Rozstřelu se zúčastní všichni 3 členové družstva. Takto bude
postupováno i při finálovém závodu.
h) Organizace jednotlivých závodů bude probíhat dle SŘ ČMMJ 2007 čl. 27
odst. 1.–4.
ch) Střelcům jednotlivých družstev MS budou přidělena start. čísla při prezentaci
tak, aby celé 3členné družstvo MS střílelo spolu v jedné položce.
5) Rozhodčí a pořadatelská služba
a) Rozhodčí a pořadatelskou službu zajistí provozovatel střelnice.
b) Povinnosti střelců dle SŘ ČMMJ 2007 – čl. 4 odst. 1.–18. (bezpečnost při
zacházení se zbraní na střelišti i mimo něj, alkohol a jiné návykové látky)
c) Protest proti rozhodnutí rozhodčího je možno podat písemnou formou
a vkladem 300 Kč hl. rozhodčímu k dalšímu řešení – viz SŘ ČMMJ 2007 čl.
35 odst. 1.–2.
d) Ceny na nominační závody a finále bude zajišťovat OMS ČMMJ Ústí n. O.
- sport. náboje 24 gr., trap, skeet – družstvům, která se umístila na 1.–3.
místě.
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e) Startovné za 120 vypuštěných asf. terčů pro 3čl. družstvo MS se stanoví na
300 Kč
- jak v nominačních tak i ve finálovém závodu.
f) Rozdíl mezi reálnou cenou vypuštěného asf.terče na střelnici a vypuštěnými
asf. terči při těchto závodech bude dotován jednotlivým střelnicím OMS
ČMMJ Ústí n. O.
g) Jednotlivá 3čl. družstva MS budou nasazena podle územní příslušnosti
k jednotlivým střelnicím okresu (viz nasazení jednotlivých družstev MS)
h) Závod je pořádán za každého počasí.
ch) Ochrana zraku a sluchu je pro závodníky povinná.
i) Každý účastník závodů je povinen se řídit ustanoveními těchto propozic!
6) Nasazení družstev MS do skupin dle příslušnosti k jednotlivým
střelnicím
Střelnice Letohrad – 13. 4. 2013
1) MS Buková Hora
2) MS Malý Les
3) MS Jeřáb Králíky
4) MS Hubertus
5) Manel s.r.o.
6) MS Malý Sněžník
7) Režijní LČR s.p.
8) Cola-Transport s.r.o.
9) MS Hubert Lichkov
10) MS Mladkov
11) MS Pod Klepáčem
12) MS Dolní Dobrouč
13) MS Hnátnice
14) MS Horní Dobrouč
15) MS Adam

16) MS Březina Záchlumí
17) MS Dubina Helvíkovice-Kameničná
18) MS Hůrka Žamberk
19) Ivan Soukal
20) MS Klášterec n. Orl. – Orlice
21) MS Kozlovka
22) MS Kunvald
23) MS Líšnice
24) MS Lukavice-Letohrad
25) MS Na Tiché Orlici
26) MS Nekoř
27) MS Písečná
28) MS Suchý Vrch
29) David Parish

Střelnice Albrechtice – 13. 4. 2013
1) MS Rychtářský Les
11) MS Obora Lanškroun
2) MS Cotkytle
12) MS Orličky Čenkovice
3) MS Damníkov
13) MS Rudoltice
4) Bc. Jiří Kulhavý
14) MS Strážná
5) MS Krahujec Dolní Čermná
15) MS Homola Zábřeh
6) MS Horní Čermná-Nepomuky 16) MS Luk Tatenice
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7) MS Horní Čermná-Nepomuky 17) MS Výprachtice
8) MS Lány Horní Heřmanice
18) Zábřežská lesní a.s.
9) MS Třešňovské Háje H. Třešňovec 19) MS Žichlínek
10) MS Luková
20) MS Bystřec
Střelnice Sloupnice – 14. 4. 2013
1 MS České Libchavy
2) MS Libchavy
3) MS Horní Libchavy
4) MS Knapovec
5) MS Lanšperk
6) MS Dubina Zálší
7) MS Kaliště
8) MS Orlické Podhůří
9) MS Orlík Svatý Jiří
10) MS Skrovnice
11) MS Sopotnice

12) MS Bošínská Obora – Skořenice
13) MS Háj se sídlem v Mostku
14) MS Koldín
15) MS Sudslava, Seč
16) MS Česká Třebová, Semanín
17) MS Rybník, Třebovice
18) Lesy ČR s.p. (Skuhrov)
19) MS Třebovská Obora
20) MS Březina České Heřmanice
21) MS Lipovec Řetůvka

Střelnice Vraclav – 13. 4. 2013
1) MS Březina Libecina-Lhůta
2) MS Májka Dobříkov
3) MS Džbánov
4) MS Potočiny Hrušová
5) MS Jaroslav
6) MS Podhůří Leština
7) MS Háj Řepníky

8) MS Krylov Slatina,Sruby
9) MS Dubina Tisová
10) MS Vrcha Vraclav
11) MS Ostrý Vrch
12) Miroslav Tomášek
13) HDA VIDOCQ, s.r.o., Pardubice

Vypracovala Střelecká komise OMS Ústí n. Orl., dne 15. 11. 2012
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Plán střeleckých akcí v Pardubickém kraji v roce 2013
datum
název
disciplína
střelnice
31. 3. Velikonoční beránek
LK
Pekla
Nominační závod tříčlenných družstev
13. 4.
LK
Vraclav
MS
Nominační závod tříčlenných družstev
13. 4.
LK
Letohrad
MS
Nominační závod tříčlenných družstev
13. 4.
LK
Albrechtice
MS
Nominační závod tříčlenných družstev
14. 4.
LK
Sloupnice
MS
20. 4. Okresní přebor jednotlivců
K4M Mostek
Pardubice Na
28. 4. Okresní přebor jednotlivců
LK
Hůrkách
28. 4. Okresní přebor jednotlivců
LK
Sloupnice
4. 5. Okresní přebor jednotlivců
LK
Černá Hora
Finálový závod tříčlenných družstev
LK
Sloupnice
5. 5.
MS
Ronov nad
Okresní přebor tříčlenných družstev
P
11. 5.
MS
Doubravou
Pardubice Na
VI. ročník Memoriálu Marcela
LK, ZP, M
18. 5.
Hůrkách
Dostála
1. 6. Pouťový závod
P
Dolní Ředice
Pardubice Na
8. 6. Závod tříčlenných družstev MS
LK, ZP, M
Hůrkách
Pardubice Na
15. 6. Pohár hejtmana Pardubického kraje LK, ZP, M
Hůrkách
22. 6. Orlický pohár
LK
Letohrad
30. 6. Cena města Litomyšle
LK
Černá Hora
6. 7. Vraclavský pohár
LK
Vraclav
13. 7. Lukavský pohár
LK
Letohrad
20. 7. Pekelský pohár
LK
Pekla
XXII. ročník Memoriálu Františka
Pardubice Na
3. 8.
T
Bajera
Hůrkách
Pardubice Na
3. 8. VI. ročník Betinsolli cup
LK
Hůrkách
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17. 8. Ronovská kachna
18. 8.
24. 8.
24. 8.
31. 8.
1. 9.
8. 9.
21. 9.
28. 9.

Memoriál Jiřího Kislingera
Letohradský pohár
Košumberský pohár
Veřejný závod jednotlivců
Sloupenský pohár
Memoriál Pavla Coufala
II. ročník Memoriálu Standy Menclíka
Posvícenský parcour

5. 10. XV. ročník Memoriálu Miloše Šejnohy
12. 10. Letohradský porcour

P
LK
LK
LK
P
LK
LK
LK
P
LK, T
P

Ronov nad
Doubravou
Pekla
Letohrad
Dobrkov-Podhora
Kočí-Vyhlídka
Sloupnice
Černá Hora
Pekla
Dolní Ředice
Pardubice Na
Hůrkách
Letohrad
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Plán kulturních akcí OMS Ústí nad Orlicí
datum

název akce

23. 3. Zkoušky z myslivosti

začátek

místo konání

8.00 hod. Habřinka České Libchavy

20. 4. Okresní kolo Zlatá srnčí trofej 8.00 hod. Bystřec
1.–2. 6. Zájezd na Slovensko
20. 6. Zkoušky z myslivosti +
opravné

Topolčanky
15.00 hod. Lanškroun

31. 8. Veřejný závod jednotlivců

P

Kočí-Vyhlídka

1. 9. Sloupenský pohár

LK

Sloupnice

8. 9. Memoriál Pavla Coufala

LK

Černá Hora

21. 9. II. ročník Memoriálu Standy LK
Menclíka
28. 9. Posvícenský parcour
P

Pekla

5. 10. XV. ročník Memoriálu Miloše LK, T
Šejnohy

Pardubice Na Hůrkách

12. 10. Letohradský porcour

Letohrad

P

Dolní Ředice

Zájezd na Slovensko pro členy OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí
1) Termím zájezdu
1.–2. června 2013
2) Program zájezdu
1. den:
Odjezd z Letohradu (zastávky Ústí nad Orlicí, Česká Třebová)
Topolčanky: prohlídka obory zubří zvěře, prohlídka vinařských závodů, oběd,
prohlídka loveckého zámku a hřebčína.
2. den:
Banská Stiavnica: prohlídka města.
Kraví hora – Bořetice: návštěva vinného sklípku
3) Cena zájezdu:
Pro členy ČMMJ
1 500 Kč.
Pro nečleny
2 500 Kč.
cena zahrnuje dopravu, vstupné, ubytování, návštěvu vinného sklípku
4) Uzavěrka přihlášek
31. 3. 2013, úhrada poplatku na jednatelství OMS ČMMJ v Ústí nad Orlicí.
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Jubilea 2013
LEDEN
60 let – Bohumír Rybka, Jiří Lichtenberk, Michal Kosek
65 let – Josef Radimecký, Ing. Jiří Hejl,
70 let – Milan Lešikar,
80 let – Mojmír Malý,
82 let – Dušan Fousek
87 let – Josef Kacálek, Miroslav Pecháček
88 let – Josef Kubový
89 let – František Stárek
90 let – Vladimír Minář
ÚNOR
60 let – Vladimír Drábek ,Pavel Švercl
65 let – Zdeněk Roušar,
70 let – Josef Vančura,
75 let – Zdeněk Babořák, Jaroslav Filip,
80 let – Mgr. Josef Hubený, Josef Lněnička, Václav Janoušek,
82 let – Miloslav Chleboun
85 let – Antonín Šípek
BŘEZEN
60 let – Stanislav Dudycha
65 let – Jan Veselík, Stanislav Samek
70 let – Luboš Dušek, Miroslav Král,
82 let – Miroslav Jílek,
81 let – Ing. Miroslav Hlaváč
85 let – Jaroslav Novák
86 let – Čeněk Mareš
87 let – Vladimír Fiala
90 let – Jan Parish
DUBEN
60 let – Ladislav Kalousek
65 let – Jaroslav Vaníček,
70 let – Rudolf Nágl,
75 let – Vladimír Ossendorf, Václav Novotný,
80 let – Jan Blažek,
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82 let – Josef Fabiánek
83 let – Josef Schellong
84 let – Jaroslav Pohl
KVĚTEN
60 let – Libor Šantrůček ,Jaromír Špinler
65 let – Ing. Ladislav Podzimek, Miloslav Zachař,
75 let – Václav Fikejz
80 let – Josef Stejskal,
87 let – MVDr. František Ješina
ČERVEN
60 let – Josef Janeba, Václav Buben, Karel Faltus, Vladislav Peterka,
65 let – Pavel Bílek, Ladislav Fuchs, Nilan Kubový, Bohumil Jirčík, Josef
Kodýtek, Ing. Jaroslav Kobza, Jiří Dostálek
70 let – Herbert Uhner, Jan Votava, Josef Popilka, Pavel Zdvořilý,
75 let – Alois Skala
85 let – Miloslav Novák
ČERVENEC
60 let – Josef Macan, Ota Doskočil , Jiří Hotmar
65 let – Jaroslav Malošek, Luboš Honskus
70 let – Josef Doleček, Zdeněk Buchtel,
80 let – MVDr. Alois Klimeš,
83 let – Josef Šilar
84 let – Miroslav Kubíček
85 let – Miroslav Hanzelka
87 let – Luboslav Štodl
SRPEN
60 let – Zdeněk Brunclík , Ladislav Rubek, Josef Plocek, František Kašpar
65 let – Ivan Kadlec, Václav Jetmar,
80 let – Vladimír Syrový,
81 let – Vladimír Hajzler, Václav Richter
82 let – MUDr. Zdeněk Převrátil
85 let – Karel Novák
87 let – Miroslav Kolda
90 let – Miroslav Dlouhý
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ZÁŘÍ
60 let – Jaromír Šebetka
65 let – Milan Hán,Václav Drábek,Vlastimil Štork, Milan Novotný
70 let – Stanislav Skalický, Jiří Bezdíček,
81 let – Lubomír Sychra
82 let – František Jílek
ŘÍJEN
65 let – Vladislav Kolář, Ladislav Lýr,Jaroslav Fejks
70 let – Josef Mlíka, Jan Bergman, Antonín Vrba,
81 let – Jaroslav Brandejs,
LISTOPAD
60 let – Jan Köbek , Rostislav Dlouhý, Karel Kubíček
65 let – Ivo Preclík, Milan Mužík, Milan Pachl, Jaroslav Moravec, Josef Skalický,
Emil Cejnar, Judr. Helena Sieglová
70 let – Jiří Janeček, MVDr. Josef Šeda
75 let – Vojtěch Pecháček
85 let – Emil Dastych
PROSINEC
60 let – Josef Šimek, Jaroslav Zavřel, Karel Horáček
65 let – Josef Faltys, Josef Ouřecký, Petr Bartoš,
70 let – Vlasta Pšondrová,
75 let – MVDr. Josef Malý,
80 let – Ludvík Vacek, František Mazuch, Miroslav Brůna,
81 let – Oldřich Švercl
85 let – Emil Dastych
86 let – Josef Musil
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Okresní myslivecký spolek Ústí nad Orlicí
Malé Hamry 355, 562 01 Ústí nad Orlicí

Přihláška do přípravného školení ke zkoušce z myslivosti
___________________
datum
Přijmení a jméno ........................................................................................................
Den,měsíc rok narození .......................................... r. č. ..........................................
Místo narození ............................................................. okres ...................................
Zaměstnání: ................................................................................................................
Adresa zaměstnavatele ..............................................................................................
Trvalé bydliště ............................................................................................................
Podle zkušebního řádu pro zkoušky z myslivosti přihlašuji se jako uchazeč
o první lovecký lístek do přípravného školení ke zkoušce z myslivosti a zavazuji
se hradit náklady spojené s provedením zkoušky a přípravným školením.

Záloha Kč ...................................... hrazena dne .....................................................

___________________
vlastnoruční podpis

č. telefonu: ................................................................
e-mail: .......................................................................

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

PŘIHLÁŠKA
na jarní svod loveckých psů
Pořadatel: ..................................................................................................................................
Místo svodu: ........................................................................... Datum: ..................................
Plemeno: ................................................................................. Pohlaví: ..................................
Jméno psa: ................................................................................................................................
Člp: ..................................................................... Tetovací č. ...................................................
Vržen: ........................................................................................................................................
Otec: ................................................................................ ČLP: ...............................................
Matka: ............................................................................. ČLP: ...............................................
Chovatel: ...................................................................................................................................
Majitel: ......................................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
Telefon: ..............................................................
Email: ................................................................
V ............................................................................... dne .........................................................

Podpis majitele psa: .....................................
Přihlášku zasílejte na adresu pořadatele a nikoliv na ČMMJ Praha.
Okresní myslivecký spolek Ústí nad Orlicí
Malé Hamry 355 562 01 Ústí nad Orlicí
POZNÁMKY PRO POŘADATELE

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

PŘIHLÁŠKA
k .................................................................................................... zkouškám loveckých psů
Pořadatel: .................................................................................................................................
Místo ...................................................................................... Datum: ...................................
Jméno psa: ................................................................................................................................
Plemeno: ..................................................................................................................................
Zapsán(a): ..................................................................... Tetovací číslo: .................................
Vržen(a): ..................................................................... Barva: ................................................
Otec: ................................................................................ ČLP: ...............................................
Matka: ............................................................................. ČLP: ...............................................
Majitel: ......................................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................
Email: .......................................................................................................................................
Vůdce: .......................................................................................................................................
Jarní svod v: .............................................................................................................................
Výsledky dřívějších zkoušek: .................................................................................................
Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Přihlášeného psa
předvedu buď sám, anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím
za škody, které by můj pes-fena učinil osobám nebo na věcech. Přijetí přihlášky je
podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku.
V: ....................................................................................... dne: ................................................
Vlastnoruční podpis majitele psa: ........................................................................................
Přesná adresa: ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Přihlášku zasílejte na adresu pořadatele a nikoliv na ČMMJ Praha

