ČMMJ,z.s. OMS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zpráva předsedy na Sněmu myslivců
dne 27. listopadu 2015
V letošním roce na jednání volebního sněmu byla zvolena nová
myslivecká rada. Složení členů rady: KPK – paní Pecháčková,
MK – pan Doleček, EK – pan Janeba, KK pan Hájek, SK – pan
Pecháček, členové rady – páni Filip a Jireš. Členy si představí
předsedové jednotlivých komisí sami.
Členy ODR jsou pan Kanta, Skála a Šípek.
Nově zvolená rada se pravidelně schází na samostatném jednání
každý měsíc. Všichni předsedové komisí plynule navázali na
práci svých předchůdců a snaží se plnit svěřené úkoly ve svém
osobním volnu.
Vize mé práce jako předsedy OMS se zaměřila na dva programy,
které jsme před lety uvedli do života a do povědomí myslivců a
veřejnosti. Byla to doba, kdy se okresní úřady měnily na krajské
úřady a pověřené obce. Mohu s přesvědčením říci, že na krajském
úřadu byla vůle jednat a slyšet názory myslivců, na přání pana
hejtmana a pana radního vznikla krajská myslivecká rada. Ta se
schází dodnes pravidelně čtyřikrát za rok a v letošním roce se
sešla v novém složení již dvakrát /Svitavy a Ústí nad Orlicí/.
Situace je však zcela jiná, než před několika lety. Těžko se
získávají finanční prostředky, vše se řeší těžkopádně pomocí
grantů a narostlá byrokracie vše jenom komplikuje. Přesto se nám
podařilo jeden projekt alespoň částečně nastartovat, a jak se zmíní
paní Pecháčková, máme požádáno i o jeden grant.
Program č.1:
V roce 2016 budou instalovaná na vyhodnoceném úseku světelná
zradidla - odrazka /modrá/. Tak se naváže na ošetřený úsek na
Šedivci. MS, která budou mít snahu si ošetřit a zafinancovat
úseky na komunikaci ve svých honitbách, mohou tyto odrazka
objednat na jednatelství OMS. Samozřejmě, že instalace bude
zajištěna dle určitých regulí. Budeme se snažit prosadit a
připomínkovat novelu zákona o myslivosti tak, aby tato zradidla
byla součástí silničního značení na místech, kde dochází ke
střetům s motorovým vozidlem na všech silnicích .

Druhým programem, celoplošné antiparazitární léčení spárkaté
zvěře, který jsme zajišťovali několik mysliveckých období, se
nám nepodařilo znovu obnovit. Důvodem je finanční náročnost a
dvojí pohled na léčbu. Budu rád, když v diskuzi se k této
problematice vrátíme a vyslechneme názory zde přítomných
odborníků /páni Šašek, Šalanský, Stoklasa, Faltus/.
Musím se také zmínit o projektu, který mě z vlastní zkušenosti a
zkušeností řady myslivců již řadu let tíží. Je to problematika
prohlížení zvěřiny a legalizace zvěřiny pro myslivecké akce,
které myslivci provozují dle mysliveckých tradic /plesy,
táboráky, myslivecké dny, zkoušky atd./ Učinili jsme první kroky
a chceme v okrese zajistit prohlížecí místo ulovené zvěře pro naše
MS.
Minulý týden jsem se zúčastnil volebního Sboru zástupců
v Praze. Na Sbor zástupců jsem cestoval společně s naším
kandidátem Ing. Ondrou Faltusem. Pan Faltus kandidoval do MK
ČMMJ na základě návrhu předsedy MK Ing. Dolečka. Budu rád,
když dáme v diskuzi prostor panu Faltusovi, aby nás informoval
o tomto celodenním jednání Sboru zástupců, případně se s námi
podělil o pocity z voleb a jejich výsledků.
Pro mě osobně tento Sbor zástupců znamenal poslední možnost,
jak změnit postavení a kredit ČMMJ v očích veřejnosti, ostatních
mysliveckých organizacích a především na MZ. Nově zvolená
myslivecká rada ČMMJ se bude určitě snažit napravit a zlepšit
naše postavení a sílu organizace.
V současné době se otevírá nové připomínkové znění zákona o
myslivosti, zástupci ČMMJ se zúčastnili jednání u kulatého stolu,
je ovšem třeba říci, že dominantní postavení ČMMJ je již historii.
Trochu mě bylo smutno při zprávě Ing. Lebockého, presidenta
polovnické komory Slovenské republiky. Informoval Sbor
zástupců o novém systému vedení myslivosti na Slovensku / od
roku 2009/, která vyřešila řadu problému v myslivosti na
Slovensku a stabilizovala postavení myslivosti ve společnosti a
jeho řízení.
„ Myslivosti zdar“ Pavel Chalupa předseda OMR OMS

Zpráva myslivecké komise za rok 2015
Myslivecká komise OMS začala pracovat téměř ihned po
volebním sněmu, a to organizováním a pořádáním chovatelské
přehlídky trofejí
okresu Ústí nad Orlicí za rok 2014
v Lanškrouně. Za podpory především MěÚ Lanškroun ( Ing. T.
Papíkovou ) a spolupráci MS Albrechtice a MS Žichlínek a účasti
adeptů byla CHP po dobu konání přehlídky hodnocena velmi
pozitivně. MK nadále vyzývá všechna MS a pověřené obce, aby
se CHP konala za účasti pokud možno všech MS v působnosti
okresu Ústí nad Orlicí. V souvislosti s chovatelskou přehlídkou
chystá MK školení hodnotitelských komisí, především v sekci
srnčí a jelení zvěře.
Myslivecká komise pořádá v rámci končení chovatelské
přehlídky a mysliveckých sněmů odborné přednášky pro širokou
mysliveckou veřejnost, v kterých hodlá nadále pokračovat.
Na výzvu předsedy OMS pana Pavla Chalupy se
myslivecká komise rozhodla vytipovat jeden z nejrizikovějších
silničních úseků v okrese a vyzkoušet jeden z nových
„ pachových ohradníků „ s modrými odrazky, který využívají
myslivci už i v jiných krajích naší republiky.

Ing. Zbyněk Doleček, předseda myslivecké komise OMS

Zpráva kulturní komise
OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí / Sněm myslivců 2015/
Vážení myslivci, dovolte mi, abych vás ve své zprávě
v krátkosti informovala o práci kulturní komise při OMS ČMMJ
v Ústí n/Orlicí a o pořádaných akcích v roce 2015.
Po volebním Sněmu myslivců byla komise sestavena
z převážné většiny z vedoucích kroužků.
Členové KPK:
OMS ÚO –
Pecháčková P., Chalupa P., Ing. Teplá D.,
MS Bystřec –
Pouk Milan,
MS Lukavice- Letohrad –
Barnetovi Petr, Jan,
MS Kunvald –
Šlezingrová Vlasta.,
MS Orlické Podhůří, Kaliště –
Johanides Jan, Faltýnek
Pavel.
MS České Heřmanice –
Vašina Miroslav, Jiráček
Václav,
MS Dolní Dobrouč –
Plíva Zdeněk,
MS Horní Čermná –
Jan Marek
MS Majka Dobříkov –
M. Jägerman
MS Orl. jezevec – Knapovec –
Süsr Pavel
Činnost KPK byla zahájena 21.2.2015
zahájením nového kurzu pro adepty zkoušek z myslivosti na rok
2015.
Do kurzu bylo přihlášeno 17 adeptů, kurz navštěvovali také
adepti z roku 2014, což se projevilo na úspěšném složení
zkoušek.
Dále následovaly 28.3.2015
zkoušky z myslivosti pro adepty za rok 2014 na Habřince
v Českých Libchavách.
Zkoušky skládalo 19 adeptů z 22 přihlášených adeptů. Zkoušky
úspěšně složilo všech 19 adeptů z toho 12 adeptů prospělo

s vyznamenáním. Po dlouhých letech ani jeden adept nemusel
zkoušku opakovat
Prvotním úkolem KPK
je Okresní kolo Zlatá srnčí trofej 2015 soutěž pro děti ve věku
6–15 let.
Soutěže se zúčastnilo 46 dětí z 8 kroužků MS. Soutěž probíhala
v areálu MS Orlické podhůří. Organizační i materiální zajištění
mělo vysokou úroveň. MS Kaliště a Orlické podhůří 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 Dolní Dobrouč. Termín soutěže je naplánován na
21.05.2016.
Náplní KPK
je také každoroční vydání myslivecké ročenky pro členy
ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí.
V letošním roce došlo ke změně obsahu ročenky a také velikosti
formátu. Tato Ročenka bude členům, kteří nejsou zapojeny
v jednotlivých MS rozesílána poštou, členům evidovaným v MS
bude expedována prostřednictvím pověřeného člena MS.
Na závěr chci poděkovat všem členům KPK a přátelům, kteří
se podíleli jakoukoli měrou na zajišťování akcí KPK v roce 2015.

Pavla Pecháčková předseda KPK OMS

Zpráva DR OMS pro sněm dne 27.11.2015
Dne 27.3.2015 zvolil okresní sněm OMS statutární orgán
pobočného spolku. Z 15 kandidátu 9 do OMR a ze čtyř kandidátů
tři do DR.
Na ustavující schůzi OMR dne 22.4.2015 byl zvolen předseda
pan Pavel Chalupa a místopředseda p. Vlastimil Mrkvička
myslivecké rady a též pobočného spolku. Dále byli zvoleni
předsedové odborných komisí. OMS Ústí nad Orlicí je veden od
1. ledna 2014 u Městského soudu v Praze jako právní forma –
pobočný spolek ČMMJ, o.s.
Tříčlenná DR se řídí zásadami a pokyny DR ČMMJ, okresní
sněmem a stanovami ČMMJ. Při poslední kontrole DR dne
7.10.2015 byl stav finančních prostředků OMS – na účtu – 515
734,60,-Kč, pokladna - 25 000,-Kč. Vynakládání finančních
prostředků je v souladu se schváleným plánem. Konečný
výsledek hospodaření OMS bude znám až po účetní uzávěrce
roku.
Při kontrole počtu členů OMS je znepokojující každoroční pokles
a vysoký věkový průměr členů.
Stav členů – rok 2015 – 1 053 členů
2010 - 1 163
2005 - 1 389
2000 - 1 473
1995 - 1 588
DR nemá žádné námitky ani připomínky k činnosti OMR.
DR doporučuje členům ČMMJ, seznámit se se stanovami ČMMJ,
které byli schváleny sborem zástupců dne 6.6.2015 a zapsány v
rejstříku 24.6.2015.

Jiří Kanta předseda ODR OMS Ústí nad Orlicí

Zpráva předsedy střelecké komise SM 2015
Vážení myslivci, dovolte mi, abych vás ve své zprávě
v krátkosti informoval o práci střelecké komise při OMS ČMMJ
v Ústí n/Orlicí a o pořádaných střeleckých akcích v roce 2015,
které tato komise ve spolupráci s jednotlivými mysliveckými
sdruženími vlastnícími střelnice pomohla připravit, nebo se
alespoň podílela finanční částkou na zajištění cen pro střelce.
Střelecká komise byla po volebním SM začala pracovat ve
složení z pp. Pecháček Tomáš, Mrkvička Vlastimil, Kupka
František st., Jureček Oldřich, Barnet Petr, Fuksa Petr.
Hlavní náplní práce komise je příprava nominačních závodů
na LK a finále 3členných družstev MS našeho okresu, tyto
závody v letošní sezoně ještě z velké části zajistilo předešlé
složení SK za což jim patří poděkování.
Podle odsouhlasených propozic pro tyto závody byly
stanoveny termíny nominačních závodů na jednotlivých
střelnicích na 11. A 12.4.2015. Závodů se zúčastnilo celkem 39
družstev. Největší účast byla v Albrechticích, kde soutěžilo 14
družstev, dále pak ve Sloupnici – 13 , v Letohradu – 8, a na
Vraclavi – 4 družstva. V souladu s propozicemi postoupilo do
finálového závodu, který se konal dne 03.05.2015 na střelnici ve
Sloupnici, 25 nejlepších družstev. Vítězem finálového závodu se
stalo družstvo MS České Heřmanice V., na druhém místě se
umístilo družstvo MS Hrušová, a na třetím místě MS České
Heřmanice II. Vítězné družstvo obdrželo putovní pohár a náboje,
družstva na 2.a 3. místě ceny ve formě nábojů.
Střelecká sezona byla zahájena již 03.04 na střelnici v Peklích
závodu se zúčastnilo 32 střelců. Dále následovali již zmíněné
nominační závody tříčlenných družstev, a poté 25.4. na střelnici
v Peklích za účasti 20 střelců OkP jednotlivců. Z tohoto závodu
bylo vybráno 10 členné družstvo, které reprezentovalo náš OMS
na krajské soutěži o pohár hejtmana Pardubického kraje. Tuto
soutěž vyhrál v jednotlivcích náš zástupce p. Radek Chalupník a
družstvo OMS se umístilo druhé.

Květnové závody byly zahájeny zmiňovaným finále
tříčlenných družstev a na Vraclavské střelnici se konal veřejný
závod na LK za účasti 25 střelců.
Po letech se opět konal Okresní přebor K4M na střelnici
v Chocni za účasti 14 střelců.
V červnu byl uspořádán na střelnici ve Vraclavi již 53. ročník
Orlického poháru v LK účast 35 střelců.
V červenci se konaly tři závody a to Vraclavský pohár ( 30 ),
Lukavský pohár ( 32 ) a Pekelský pohár ( 42 ), průměrná účast na
těchto pohárech byla 34 střelců.
V srpnu střelnice na Peklích uspořádala 17. ročník memoriálu
J. Kislingera účast 37 střelců. Na Letohradské střelnici se střílel
za účasti 27 střelců Letohradský pohár.
První neděli v září se konal již tradiční Sloupenský pohár účast
tradičně vysoká.
19. září také již tradiční 4. ročník memoriálu S. Menclíka, tohoto
memoriálu se zúčastnilo 39 střelců.
Broková sezona byla ukončena 10.10.na střelnici v Letohradě
Letohradským parkurem za účasti 37 střelců. A poslední letošní
střeleckou akcí byl vložený závod o cenu kamaráda v K4M na
střelnici v Chocni, účast 11 závodníků.
Průměrná účast na střeleckých závodech za poslední roky
mírně stoupá v letošním roce byla 30 střelců na závod.
Závěrem zprávy bych chtěl poděkovat MS a všem těm, kteří se
podíleli na zdárném průběhu těchto střeleckých závodů.
Vám všem přeji do zbytku sezóny hodně zážitků a pevné
zdraví.
Sportovní střelbě a české myslivosti zdar
Tomáš Pecháček předseda střelecké komise OMS

Zhodnocení kynologické sezony SM 2015
Vážení kolegové myslivci,
je mou povinností se Vám představit. Mé jméno je Miloš Hájek,
je mi 42 let a mým domovským spolkem je MS RybníkTřebovice. Lovecké kynologii se věnuji od dětství, členem
ČMMJ jsem od roku 1991 a jsem rozhodčím pro zkoušky
z výkonu malých i velkých plemen.
KK pracuje ve složení: L. Knytl, M. Vašina, Ing. R. Koráb, F.
Dvořák, O. Skalický, M. Kupková.
Prvním kynologickým počinem byl jako vždy jarní svod
loveckých psů, který společně s jarními a podzimními zkouškami
zastřešilo MS Vrcha-Vraclav. Vhodně vybraná krytina, divoká
populace zajíce polního a vypuštěná bažantí zvěř, umožnila
objektivní posouzení výkonu psů. K jarním zkouškám už po 11
let patří nominace 4 nejlepších psů na krajskou soutěž ohařů O
pohár hejtmana Pardubického kraje. V letošním roce soutěž
pořádalo OMS Chrudim, kde naši zástupci – ač nastoupili
v neúplném počtu – v soutěži družstev zvítězili. Členům družstva,
ve složení: Z. Brzybohatá, M. Kupková a M. Švadlenka, patří
uznání a dík za vzornou reprezentaci našeho okresu.
V měsících červnu a říjnu proběhly na naší umělé noře na
zámečku v Rudolticích zkoušky z norování. V letošním roce byly
obě poznamenány nízkou účastí předvedených nováčků. Zde je
na místě poděkovat našim normistrům p. Štěpánkovi a obou T.
Hubálkovým, ne jen za jejich odvedenou práci při vlastních
zkouškách, ale i za nemalou pomoc vůdcům při nácvicích a péči
o lišky, k těmto účelům chovaným. Černou skvrnou, týkající se
právě norování, je vzniklá petice za úplný zákaz norování v ČR,
která byla sepsaná pseudoochranářskou skupinou. Té bohužel
nahrávají mnohdy nedůstojné snímky a videa ulovených liščat
prezentovaných na internetu a sociálních sítích. Všichni víme,
jaký je myslivecký význam norování a co obnáší a na základě
toho vznikla naše petice za zachování norování a děkuji všem,
kteří ji podpořili. Zároveň žádám znovu všechny zúčastněné, aby
snímky a záběry z těchto lovů zůstaly pouze v okruhu
zasvěcených a nebyly jimi plněny stránky sociálních sítí.

V měsíci červenci proběhly tradiční lesní zkoušky ohařů na
střeleckém areálu U Mudáka za skvělé spolupráce dvou MS HájSloupnice a Březina- České Heřmanice. Po 2 desetiletí, co zde
tyto zkoušky probíhají, je lze považovat za malý kynologický
svátek, probíhající ve skvělé atmosféře. V letošním roce bohužel
také poznamenaný slabou účastí psů.
Počátkem měsíce srpna proběhly také lesní zkoušky lesních
plemen v příjemném prostředí MS Třebovská obora. I zde je
škoda, že takto dobře zajištěné zkoušky, byly tak málo obsazené.
Na sklonku srpna se uskutečnily zkoušky z vodní práce zajištěné
MS Tisová. Nádherné prostředí rybníka Chobot, optimální
rákosový kryt dobře zazvěřený pernatou zvěří, příjemná
atmosféra u zdejší myslivecké chaty a výborné občerstvení –
nelze jinak, než kladně hodnotit.
Po již zmíněných PZ, proběhly na sklonku září barvářské
zkoušky malých plemen, tradičně v honitbě MS Rychtářský les –
Albrechtice. I zde je znát dlouholetá zkušenost pořadatelů a není,
co vytknout. K BZ se rovněž váže nominace 3členných družstev
na pohár hejtmana Pardubického kraje. Ten proběhl v říjnu na
okrese Chrudim a naše družstvo ve složení:
K. Šulcová, I.
Soukalová, V. Stejskal, se umístilo na krásném druhém místě.
V soutěži jednotlivců patřilo 1. místo Ivě Soukalové, i když
ostatní nebyli se svými výkony zcela spokojeni, tak si myslím, že
náš okres reprezentovali důstojně a se ctí, a za to jim děkuji.
Ke stejnému datu se váže také konání všestranných zkoušek
ohařů, tradičně ve spolupráci 3 mysliveckých spolků: MS SlatinaSruby, Háj-Sloupnice, České Heřmanice. I zde je znát dlouholetá
zkušenost a souhra při pořádání takto náročných zkoušek.
Kynologickou sezonu zakončily barvářské zkoušky honičů
v honitbě MS Dolní Libchavy za účasti psů a vůdců téměř z celé
republiky. A také zde se přikláním k velice kladnému hodnocení.
Na závěr bych rád touto cestou vzkázal velký dík a poděkování
všem pořadatelům, MS, kynologům, kteří se podíleli na přípravě
zkoušek, za jejich mnohdy nedoceněnou práci, za propůjčení
honiteb, péči o vůdce i psy, atd.
Poděkování zaslouží také veterinární lékaři: MVDr. Šilar, MVDr.
Šeda a MVDr. Šašek, kteří nám nezištně zajistili veterinární

dohled na zkouškách. V neposlední řadě děkuji také kolegům
rozhodčím za mnohdy nesnadné, ale fundované posuzování a M.
Sýkorovi za fotodokumentaci.
Na druhé straně bych chtěl vzkázat věčným kritikům, že zkoušky
loveckých psů jsou především o získání lovecké upotřebitelnosti,
setkávání přátel, také o dávce soudnosti, pokory a slušnosti.
Nikoli o získávání cen a nadprůměrného hodnocení za
podprůměrné výkony, závisti a šíření nemístných řečí a pomluv
na adresu pořadatelů zkoušek a rozhodčích.
Přeji Vám vše dobré a hodně zdaru v práci s loveckými psy.

Miloš Hájek předseda KK OMS

Zpráva ekonomické komise SM 2015
Rozpočet na rok 2015 byl navržen podle počtu členů, kteří
si zaplatili členské příspěvky do konce roku 2014 na rok 2015.
Bylo to celkem 980 členů a vybralo se 700 200,- Kč.
Podle výsledku od účetního do konce října 2015 je rozpočet
průběžně plněn. Protože již hlavní akce proběhly, rok 2015 podle
rozpočtu bude splněn.
Rozpočet na rok 2016 bude opět navržen v lednu, podle
toho kolik členů zaplatí členské příspěvky na rok 2016.

Ing. Josef Janeba předseda EK OMS

DISKUSE SM 2015
1. Ing. Teplá, KÚ Pardubice podala informaci ve věci dotačních
programů na mysliveckou činnost.
2. Ing. Faltus, člen MR ČMMJ a předseda MK ČMMJ,
informoval přítomné o činnosti rady ČMMJ a MK ČMMJ
3. p. Šípek seznámil účastníky SM s problematikou váhových
přírůstků u srnčí zvěře
4. MVDr. Šalanský nastínil problematiku podávání medikace
5. MVDr. Stoklasa, SVS připomenul předkládání vyšetření
trusu spárkaté zvěře a barvy černé zvěře na africký mor,
seznámil s pravidly podávání medikace pro srnčí zvěř
a s nemocemi zvěře
6. MVDr. Šašek přednesl názor podávání medikace spárkaté
zvěři.

USNESENÍ SM ČMMJ,z.s. OMS ÚSTÍ NAD ORLICÍ
konaného 27.11.2015
A. SM ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí schvaluje:
1. Mandátovou komisi ve složení:
a. Pavla Pecháčková
b. Tereza Kubcová
c. Ing. Josef Janeba
PRO – 35/ PROTI – 0/ ZDRŽEL SE – 0
2.

Návrhovou komisi ve složení:
a. Vladislav Peterka
b. Petr Musil
c. Jaromír Šebetka
PRO – 35/ PROTI – 0/ ZDRŽEL SE - 0

3. Program jednání v navrženém znění:
PRO – 35/ PROTI – 0/ ZDRŽEL SE - 0
B. SM ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí bere na vědomí:
1. Zprávu mandátové komise (účastno 35 oprávněných
zástupců, tj.62% z celkového počtu oprávněných zástupců, což
prezentuje 587 myslivců v rámci ČMMJ,z.s. OMS ÚO).
Celkem se SM účastní 54 účastníků, včetně hostů. SM je usnášení
schopný.
2. Kontrolu usnesení ze SM, konaného dne 21.11.2014
3. Zprávu předsedy ČMMJ,z.s. OMS ÚO, P. Chalupy
4. Zprávu předsedy EK ČMMJ,z.s. OMS ÚO, Ing. Janeby
5. Zprávu předsedy MK ČMMJ,z.s. OMS ÚO, Ing. Dolečka
6. Zprávu předsedy KPK ČMMJ,z.s. OMS ÚO, P. Pecháčkové
7. Zprávu předsedy KK ČMMJ,z.s. OMS ÚO, M. Hájka
8. Zprávu předsedy SK ČMMJ,z.s. OMS ÚO, T. Pecháčka
9. Zprávu předsedy ODR ČMMJ,z.s. OMS ÚO, J. Kanty
10. Informaci p. Musila o povinnostech MS v souvislosti
s legislativními změnami

C. SM ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí bere na vědomí
diskusní příspěvky:
1. Informaci Ing. Teplé KÚ Pardubice ve věci dotačních
programů na mysliveckou činnost.
2. Informaci Ing. Faltuse, člena MR ČMMJ a předsedy MK
ČMMJ o činnosti rady ČMMJ a MK ČMMJ
3. Informaci p. Šípka o problematice váhových přírůstků u srnčí
zvěře
4. Informaci MVDr. Šalanského k podávání medikace
5. Informaci MVDr. Stoklasy o vyšetření spárkaté zvěře,
podávání medikace pro srnčí zvěř a nemocech zvěře
6. Informaci MVDr. Šaška k podávání medikace spárkaté zvěři.
D. SM ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí ukládá MR
ČMMJ,z.s. OMS ÚO:
1. Pokračovat v úsilí zajistit akreditované místo pro prohlížení
zvěřiny pro potřeby MS v působnosti OMS ÚO
2. Zabezpečit plánované akce v kynologii v souladu se smlouvou
o součinnosti s MS
3. Zabezpečit plánované akce ve střelectví v souladu se smlouvou
o součinnosti s MS
4. Požádat pověřené obce o pořádání CHP 2016
5. Zabezpečit organizačně okresní kolo ZST v roce 2016
6. Pokračovat v organizování odborných přednášek
s mysliveckou tématikou
7. Požádat ČMMJ,z.s. o pořádání zkoušek z myslivosti
a myslivecké hospodáře
8. Pokračovat v údržbě budovy v Ústí nad Orlicí
9. Jednotlivé zprávy dát na WEB stránky OMS
Usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými
oprávněnými zástupci.
PRO – 35/ PROTI – 0/ ZDRŽEL SE - 0

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Pojištění z titulu člena
příspěvku, který je

ČMMJ

je

součástí

členského

800,-Kč ročně u členů do 65let
500,-Kč ročně u členů nad 65 let, invalidních důchodců,
studentů
550,-Kč ročně u lesníků z povolání
Tento příspěvek se rozděluje následovně:
Pro potřeby OMS:
410,-Kč zůstává pro potřeby OMS u členů do 65 let
110,-Kč zůstává pro potřeby OMS u členů nad 65let, studentů,
inv. důchodců
410,- Kč zůstává pro potřeby OMS u lesníků z povolání

Odvod do Prahy:
135,- Kč je součástí rozpočtu sekretariátu ČMMJ
5,- Kč je přiděleno do Fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ

Odvod pojišťovna HALALI
200,- Kč jde na povinné pojištění odpovědnosti ze zákona
50,- Kč na pojištění úrazu při vykonávání práva myslivosti.

Pojištění zahrnuje:
Pojištění odpovědnosti
za újmy způsobené jiné osobě při provádění myslivosti
( 200Kč/rok z vašeho členského příspěvku) zahrnuje mj:
 Povinné pojištění odpovědnosti podle zákona o
myslivosti, v platném znění
 Pojistné plnění za újmy na zdraví nebo usmrcení osoby do
výše 75 000 000 Kč, na věcech až do výše 500 000 Kč, za
finanční újmu zahrnující léčebné výlohy až do výše
1 000 000 Kč.
 Pojištění odpovědnosti za újmy způsobené loveckými
psy, loveckými dravci, pomocnými zvířaty při
provádění myslivosti a psy loveckých plemen
připravovanými na zkoušky z výkonu,
 Pojištění při používání zbraně na schválené střelnici,
 pojištění výkonu funkce mysliveckého hospodáře,
 pojištění při řízení a provádění lovů.

Pojištění úrazu při provádění myslivosti
(50 Kč/rok z vašeho členského příspěvku) zahrnuje kromě jiného:
 pojištění člena ČMMJ v případě úrazu při provádění
myslivosti podle zákona o myslivosti, v platném znění
 pojistné plnění za úraz - ,, bolestné“ až do výše 30 000
Kč, trvalé následky až do výše 70 000 Kč, při úmrtí

50 000 Kč,
 pojištění pozvaných účastníků akce starších 15 let –




např. honců (za podmínky, že držitel, či nájemce honitby
je členem ČMMJ nebo v kolektivu držitele, či nájemce
honitby je minimálně 80% členů ČMMJ)
pojištění při zacházení s loveckými zbraněmi a
manipulaci s loveckým střelivem
pojištění při výkonu funkce v ČMMJ

Propozice ke střeleckým závodům 3čl.družstev MS
v LK pořádaných pod záštitou
ČMMJ,z.s. OMS Ústí n.O.
1/ Organizační výbor závodů
Ředitel závodů :
Vlastimil Mrkvička, místopředseda OMS ČMMJ ÚO
Technický poradce :
Tomáš Pecháček, předseda SK OMS ČMMJ ÚO
Za střelnici Letohrad:
Jan Barnet, člen SK, tel. 776 647 265
Za střelnici Sloupnice:
František Kupka, člen SK,tel.602 681 696
Za střelnici Albrechtice:
Tomáš Pecháček, jednatel OMS,tel.734 508 715
Za střelnici Vraclav:
Petr Fuksa ,člen SK, tel. 602 934 469
S případnými dotazy se obracejte na uvedené kontaktní
osoby za jednotlivé střelnice.

2/ Termíny nominačních závodů do finále na jednotlivých
střelnicích
a/ 16.4.2016 /sobota/ na střelnici v Letohradě
v 8 hodin
b/ 16.4.2016 /sobota/ na střelnici v Albrechticích v 8 hodin
c/ 16.4.2016 /sobota/ na střelnici na Vraclavi
v 8 hodin
d/ 17.4.2016 /neděle/ na střelnici ve Sloupnici
v 8 hodin
e/ Finále závodu 3čl.družstev MS je 8.5.2016 na střelnici ve

VRACLAVY v 8 hodin

3/ Složení 3čl.družstev MS
1/ Družstvo se může skládat i ze dvou členů jednoho MS z OMS
Ústí n.Orl.,třetí člen
družstva může být z jiného MS, které je ale organizované v OMS
Ústí n/Orl., a kde
všichni platí členské příspěvky ČMMJ,(popř.čl.8).
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 (přeběhlík ne).
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.
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 hradí 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 závodech 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 absolutního pořadí se
zúčastní finálového závodu dne 8.5.2016 na střelnici ve Vraclavy.
e/Závody budou pořádány v rozsahu 2 x 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 o1.až 3.
místo proveden rozstřel na stanovišti č. 4 a to dvojstřely viz Střelecký
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/Střelci z jednotlivých družstev budou při prezentaci zařazeni tak,
aby celé družstvo střílelo v položce pohromadě.

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 hlavnímu 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. –sportovní náboje 24 gr.,trap nebo skeet – družstvům, která
se umístila na 1. – 3.místě.
e/Startovné za 120 vypuštěných asfaltových terčů pro 3čl. družstvo
MS se stanoví na 300,-Kč
- jak v nominačních tak i ve finálovém závodu.
f/Rozdíl mezi reálnou cenou vypuštěného asfaltového terče na
střelnici a vypuštěnými asfaltovými 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 - 16.4.2016
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
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 - 16.4.2016
1/MS Rychtářský Les
2/MS Cotkytle
3/MS Damníkov
4/Bc. Jiří Kulhavý
5/MS Krahujec Dolní Čermná
6/MS Horní Čermná-Nepomuky
7/MS Horní Čermná-Nepomuky
8/MS Lány Horní Heřmanice
9/MS Třešňovské Háje
10/MS Luková

11/MS Obora Lanškroun
12/MS Orličky Čenkovice
13/MS Rudoltice
14/MS Strážná
15/MS Homola Zábřeh
16/MS Luk Tatenice
17/MS Výprachtice
18/Zábřežská lesní a.s.
19/MS Žichlínek
20/MS Bystřec

Střelnice Sloupnice - 17.4.2016
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 Sudslava,Seč

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

Střelnice Vraclav - 16.4.2016
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

MS Březina Libecina-Lhůta
MS Májka Dobříkov
MS Džbánov
MS Potočiny Hrušová
MS Jaroslav
MS Podhůří Leština
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

Vypracovala Střelecká komise OMS Ústí n/O.,

Kritéria pro vyplácení finanční dotace
platná pro rok 2016:
1) zveřejnění střeleckého závodu v celostátním střeleckém
kalendáři ČMMJ
2) posuzování výsledků jednotlivých položek střeleckých
závodů kvalifikovanými rozhodčími – budou opatřeni
visačkami s platným průkazem rozhodčího vydaným ČMMJ
Praha (+platný průkaz člena ČMMJ) nebo Českým střeleckým
svazem
3) na střelecké závody budou vydány propozice, které budou
viditelně vystaveny pro informaci zúčastněných střelců, kde
budou uvedeny odchylky od ustanovení střeleckého řádu
ČMMJ
(např. finále počítané od nuly, kritérium pro postup do finále –
dvojstřely, bodová zvýhodnění při parkuru apod.). Pokud bude
závod pořádán výhradně dle střeleckého řádu ČMMJ je třeba
toto na nástupu střelců před vlastním závodem zdůraznit.
4) dotace na závod bude vyúčtována proti finančním dokladům
za pořízení cen pro střelce, které nebudou staršího data 60 dní
od konání závodu
5) pořadateli závodu vznikne nárok na dohodnutou dotaci
pokud je nejmenší počet účastníků závodu 18 a splnění
podmínek uvedených pod body 1 – 4
6) Výše dotace bude odvislá od schváleného rozpočtu OMS na
rok 2016 v rozmezí od 1 000,- do 2 000,- Kč

Plán střeleckých akcí při OMS ÚO v roce 2016
datum název
23.3 Velikonoční beránek

disciplína střelnice
LK

Pekla u Hrušové

9.4. Okresní přebor jednotlivců

K4M

Choceň

23.4. Okresní přebor jednotlivců

LK

Letohrad

21.5. Veřejný závod

LK

Vraclav

19.6. Orlický pohár

LK

Sloupnice

2.7. Vraclavský pohár

LK

Vraclav

9.7. Lukavský pohár

LK

Letohrad

16.7. Pekelský pohár

LK

Pekla u Hrušové

13.8. Memoriál Jiřího Kislengera

LK

Pekla u Hrušové

27.8. Letohradský pohár

LK

Letohrad

4.9. Sloupenský pohár

LK

Sloupnice

17.9. Memoriál S. Menclíka

LK

Pekla u Hrušové

24.9. Vrchovský přeborník

P

Vraclav

15.10, Letohradský parcour

P

Letohrad

K4M

Choceň

29.10. Cena kamaráda

Plán střeleckých akcí v Pardubickém kraji v roce
2016
datum název
9.4. Chrudimský pytlák

disciplína
K4M

střelnice
Úhřetice

16.4. Okresní přebor jednotlivců

LK

Kočí

23.4. Memoriál Václava Adamce

LK

24.4. Okresní přebor jednotlivců

LK

Horní Roveň
Pardubice Na
Hůrkách

30.4. Okresní přebor jednotlivců
IX. Ročník Memoriálu Marcela
14.5. Dostála

LK

28.5. Posvícenský parcour
4.6. Závod tříčlenných družstev MS
Pohár hejtmana Pardubického
11.6. kraje
39. ročník Ceny města
26.6. Litomyšle
XXV. Ročník Memoriálu
6.8. Františka Bajera
6.8. VIII. ročník Kozap cup
20.8. Košumberský pohár
27.8. Lovecký parcour
11.9. Memoriál Pavla Coufala
XIX. ročník Memoriálu Miloše
24.9. Šejnohy
1.10. Posvícenský parcour

LK, ZP, M
P
LK, ZP, M
LK, ZP, M
LK

Černá Hora
Pardubice Na
Hůrkách
Dolní Ředice
Pardubice Na
Hůrkách
Pardubice Na
Hůrkách

LK

Černá Hora
Pardubice Na
Hůrkách
Pardubice Na
Hůrkách

LK

Podhora

T

P
LK

Kočí

LK, T

Černá Hora
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Nabídka obchodní spolupráce mezi mysliveckým
spolkem a KLMP :
Firma Klášterecké masné pochoutky, a. s. je česká firma, která
zaujímá významné místo v oblasti trhu s vepřovým, hovězím
masem a uzeninami. V současnosti vyrábíme vlastní produkci,
která směřuje především do oblasti pardubického a
králohradeckého kraje.
Ve společnosti Klášterecké masné pochoutky, a. s. pracuje 45
zaměstnanců. Distribuci zákazníkům uskutečňujeme denně
vlastními vozidly.
Denní porážková kapacita jatečního závodu v Klášterci nad Orlicí
představuje až 200 kusů vepřového a 60 kusů hovězího dobytka.
Suroviny, včetně v budoucnosti nakupované zvěřiny, jsou zde
zpracovávány na moderních linkách nové bourárny a skladovány
s kapacitou 150 tun. Tradiční masné výrobky a uzeniny, upravené
moderní technologií, splňují nejvyšší hygienické standardy.
Pro zahájení obchodní spolupráce nabízíme, kromě obchodní
činnosti výkupu zvěřiny, také:
o Rozbouráme a předáme maso dodavateli
o Uskladníme rozbourané maso, i dlouhodobě, pro
dodavatele
o Vykupujeme za dohodnuté ceny
o Zajistíme veškeré doklady od SVS pro váš
samostatný prodej
o Likvidujeme kůže a kostry ve schválené kafilerii
Kontaktní spojení:
Ing. Tomáš Král, ředitel společnosti
Klášterecké masné pochoutky a.s.
Telefon.: 736 180 615

INFORMACE KPK
Kurz pro zkoušky z myslivosti bude zahájen v sobotu
20. února 2016 v 8 hodin na jednatelství OMS v Ústí nad Orlicí.
Poslední možnost podání přihlášky do kurzu je v den zahájení.
V letošním roce bude také OMS pořádat kurz na zkoušky
mysliveckých hospodářů. Přihlášky možno podat na jednatelství
OMS do konce března 2016.
Kurz bude zahájen ve středu 13. dubna 2016.
Potřebné přihlášky naleznete na www stránkách OMS Ústí n/O.
v sekci kurz adeptů a mysliveckých hospodářů.
Bližší informace poskytneme na jednatelství případně na
tel.: 734 508 715
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