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okresní myslivecký spolek Nový Jičín
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www.omsnovyjicin.cz , e-mail: oms.nj@centrum.cz

Oběžník č.5.-6./ 2017
Zápis zasedání Myslivecké rady (MR) ze dne 12. 6. 2017
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání MR
Kontrola minulého usnesení MR

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

Kontrola usnesení z minulého zasedání MR
Zpráva komise pro ekonomiku
Zpráva komise pro kulturu a propagaci
Zpráva komise pro myslivost
Zpráva komise pro kynologii
Zpráva komise pro střelectví

Program byl schválen všemi přítomnými.

MR schvaluje:
1. Zprávy předsedů komisí.
2. Účetní doklady – příjmové, výdajové a bankovní převody okresního mysliveckého
spolku Nový Jičín za období od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017.
3. Schválení rozpočtu 2017/2018
4. Vyhotovení zpráv z komisí na sněm.
5. Přijetí nových členů.

MR ukládá:
1.
2.
3.
4.

Vyvěsit na stránky informace o sněmu a rozeslat je členům.
Zajistit a nachystat dokumentaci na ZV v Kujavách.
Domluvit s pověřenou obcí Nový Jičín konání CHPT 2018.
Zajistit sponzory na ZST a MOP 2017.
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I. Komise pro ekonomiku
1. Předseda podal informaci ke stavu finančních prostředků, vydaným a přijatým účetním
dokladům okresního mysliveckého spolku Nový Jičín k 31. 3. 2017.

Pokladna v Kč
FIO banka
CELKEM Kč

30 090,- Kč
675 200,- Kč
705 290,- Kč

Stav členské základny ke 12. 6. 2017 je 764 členů.

II. Komise pro kulturu a propagaci
 Vyhodnocení ZST a MOP 27. 5. 2017 v Janovicích.

III.

Komise pro kynologii

 Příprava a upřesnění místa konaní podzimních zkoušek 23. 9. 2017 v Kuníně.
 Projednání termínů zkoušek na rok 2018
Kynologická
akce/zadávaný
titul/pořadatelský
klub

Místo konání
Datum

Plemena

Zkoušky vloh

13. 5. 2017

všech loveckých plemen

Kujavy

Lesní zkouškyCACT MSKCHJGT
*

15. 7. 2017

teriérů, jezevčíků, slídičů a
retrieverů

Libhošť - Roveň

Norování *

15. 7. 2017

teriérů a jezevčíků

Sedlnice

Barvářské zkoušky *

16. 7. 2017

teriérů, jezevčíků, slídičů a
retrieverů

Libhošť - Roveň

Zkoušky vloh
MSKCHJGT

9. 9. 2017

jagdteriéři

Sedlnice

23. 9. 2017

všech loveckých plemen

Kunín

Předběžné zkoušky
barvářů

21. 10. 2017

barváři

Palúch

Honičské zkoušky
CACT

10.-12.11.
2017

jagdteriéři

Podzimní zkoušky
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* 17. ročník Klubový trojboj jagdteriérů

IV.

Komise pro myslivost

 Předloženo vyúčtování CHPT 2017 v Kateřinicích.
 Plán termínu CHPT v roce 2018 – 8. 4. 2018 - instalace, 12. 4. 2018 – vernisáž, 14 –
15. 4 2018 přehlídka

Odborné přednášky
MVDr. Ivo Trčka PhD. Zvyšovaní úživnosti honiteb a úprava biotopů pro
drobnou zvěř datum 7. 9. 2017, Aula VFU-Školní zemědělský podnik v Kuníně

V. Komise pro střelectví
 Vyúčtování Okresního přeboru v malorážce 30. 4. 2017.

VI.

Různé:

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 dřevěné naučné obrazy zvěře pro Vaše účely práce s mládeží.
Dále OMS NJ zakoupila a bude půjčovat terč prasete divokého a lišky pro střelbu z luku,
půjčovné činí 100,- Kč na víkend.

Výkupna zvěřiny – Libhošť
Od 16. 5. 2017 bude v provozu výkupna zvěřiny.
Najdete ji na adrese Libhošť 223. Více informací včetně výkupních cen a podmínek výkupu
uveřejníme v počátcích měsíce května.
Všeobecná ustanovení:
1. Vykupuje se zvěřina ulovená běžným mysliveckým způsobem. Dodávaná zvěřina
musí odpovídat platné legislativě.
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2. Zvěřina se vykupuje řádně ošetřená, odvětralá, čistá a suchá. Spárkatá zvěř se vykupuje bez
hlavy a běhů. U černé zvěře vykoupené s hlavou se sráží 10 % hmotnosti. Vykoupená
spárkatá zvěř se váží na celé kg.
3. Černá a vysoká zvěř musí být odplecená.
4. Výkup se provádí po dohodě na telefonu 774 358 544.
Kontaktní osoba:
Ing. Leoš Kessler
Tel.: +420 774 358 544
Libhošť 223
MORAVIALOV s r. o.
IČO: 48398519
DIČ: CZ48398519

Výkupna zvěřiny – Libhošť
Od 16. 5. 2017 bude v provozu výkupna zvěřiny. Najdete ji na adrese Libhošť
223.
Výkupní ceny a podmínky výkupu:
Druh zvěřiny
Srnčí

Černá

Váha

Jakost

12 kg
od 8 - 11,9 kg
5 - 7,9 kg
20 - 69 kg

I.

70 kg +
15 - 19 kg

II.
III.

II.
III.
I.

Výkupní cena Kč/kg
115,80,50,40,35,25,-

Vysoká + daněk

Vysoká + daněk
Sika
srážky srnčí zvěř
Průstřel plece
Průstřel plece 2x
Průstřel hřbet
Průstřel kýta

1kg
do 2kg
2kg
2kg
4

Zvěř černá, vysoká, muflon
Průstřel plec
až 5%
Průstřel obou plecí
až 10 %
Průstřel hřbet
až 15%
Průstřel kýta
až 15%
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Průstřel kýta 2x
Průstřel kýta+hřbet
Poškození svíček
Znečištění

5kg
5kg
1kg
1kg

Průstřel kýta 2x
Průstřel kýta+hřbet
Poškození svíček
Znečištění

až 30%
až 30%
5%
10%

Všeobecná ustanovení:
1. Vykupuje se zvěřina ulovená běžným mysliveckým způsobem. Dodávaná zvěřina musí
odpovídat platné legislativě. Lístek o původu zvěře musí být opatřen razítkem laického prohlížitele.
2. Zvěřina se vykupuje řádně ošetřená, odvětralá, čistá a suchá.
Spárkatá zvěř se vykupuje bez hlavy a běhů. U černé zvěře vykoupené s hlavou se sráží 10 %
hmotnosti. Vykoupená spárkatá zvěř se váží na celé kg.
3. Černá zvěř musí být odplecená s pírkem bez vyšetření na trichinelozu.
4. Veškeré srážky jsou orientační, určí se při odvozu.
5. Vykoupenou zvěřinu je možné platit hotově nebo fakturou.
6. Ceny u zvěře vysoké a mufloní budou stanoveny před odlovem
7. Ceny jsou platné od 16.5.2017.
8. Stanovené ceny jsou bez DPH
9. Výkup se provádí po dohodě na telefonu
774 358 544

Kontaktní osoba:
Ing. Leoš Kessler
Kravsko 212
tel.: +420 774 358 544
PSČ 671 51
email: leokes@seznam.cz

VII.

Odběratel:
MORAVIALOV s.r.o.
IČO: 48398519
DIČ: CZ48398519

DŮLEŽITÉ:

Tisková zpráva k aktuální situaci výskytu Afrického moru prasat
Dne 27. 6. 2017 bylo ohlášeno první ohnisko výskytu Afrického moru prasat v České
republice.
Nález viru byl potvrzen u dvou jedinců prasete divokého na Zlínsku.
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., jako organizace zastupující 62 tis. myslivců v ČR,
považuje současnou situaci za kritickou. Výskyt Afrického moru prasat a jeho případné
rozšířené na zbytek území České republiky bude mít katastrofické dopady pro populaci
divokých prasat, ale také pro velkochovatele i malochovatele domácích prasat.
Podle zkušeností z Pobaltských států, kde se Africký mor prasat vyskytuje od roku 2014,
předpokládáme velice rychlé šíření viru. Neexistují účinná opatření k zabránění šíření viru, s
výjimkou totální depopulace černé zvěře, která v současných podmínkách není možná.
Masivní rozšíření nákazy s sebou přinese mnoho negativních jevů. Rozsáhlými opatřeními
budou postihnuti zemědělci, myslivci i zpracovatelé masa. Myslivci jsou zároveň jedni z
nejdůležitějších složek systému, který bude mít v rychlosti šíření a eradikace nákazy
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významnou roli. Zejména ve fázi odhalování nakažených kusů a jejich
odstraňování z volné přírody, kdy je nutné kadáver uhynulého zvířete objevit a zlikvidovat co
nejdříve, protože představuje nejpravděpodobnější zdroj přenosu viru. K tomu, aby byl
systém funkční, je nutné postupovat koordinovaně a co nejefektivněji. Proto Českomoravská
myslivecká jednota vyzývá státní autority, aby bezodkladně začaly jednat a připravovat
nástroje k eradikaci nákazy na základě aktuálních vědeckých poznatků a zkušeností z
Pobaltských republik, a to s aktivním zapojením myslivců.
Zároveň vyzývá svoje členy, aby realizovali preventivní opatření související s šířením nákazy.
Tím je zejména výrazné snížení populační hustoty divokých prasat tak, aby se omezila
pravděpodobnost přenosu viru. Zkušenosti z Pobaltí ukazují, že limitující hodnota je 5 ks
divokých prasat na 1000 ha. V oblastech s vyšší hustotou dochází k téměř 100% úmrtnosti
divokých prasat a rychlému postupu virů. Dále myslivce a všechny, kdo se pohybují v
přírodě, žádáme, aby neprodleně oznámili výskyt mrtvého kusu černé zvěře Státní veterinární
správě (www.svs.cz, KVS pro Zlínský kraj tel: +420 720 995 201). Neohlášení uhynulého
kusu černé zvěře je velice nezodpovědné a pouze přispěje k rychlejšímu šíření nákazy,
protože uhynulý kus je zdrojem infekce po týdny, někdy až měsíce.
Ing. Jiří Janota
předseda
ČMMJ, z.s.
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Chovatelská přehlídka v okrese Nový Jičín
Ve dnech 8. a 9. dubna 2017 se konala v obci Kateřinice pravidelná chovatelská přehlídka
trofejí ulovené zvěře za rok 2016/2017.
Okresní myslivecká rada rozhodla střídat po roce místa konání této akce vždy v oblasti
působnosti pověřených obcí okresu. Pro letošní rok padla volba na obec s rozšířenou
působností Kopřivnice a v její působnosti obec Kateřinice.
Hodnotitelská komise byla sestavena z členů myslivecké komise Okresního mysliveckého
spolku a delegovaných zástupců z obcí s rozšířenou působností a jejich zástupců státní správy
myslivosti. Na odborný průběh hodnocení trofejí dohlížel předseda Ing. Slavomír Šigut a
zástupce Ústřední hodnotitelské komise Mgr. Jiří Papež.
Hodnocení trofejí proběhlo v prostorách OMS Nový Jičín 4. a 5. 3. 2017, z výsledků
hodnocení byl sestaven katalog a připravena instalace, která byla provedena v Obecním domě
v Kateřinicích za pomoci místních myslivců a nových uchazečů zkoušek z myslivosti dne
2.dubna 2017.
Ze 65 mysliveckých spolků okresu bylo na přehlídku předloženo 853 trofejí srnčí zvěře, 28
ks trofejí jelení zvěře, 85 ks trofejí daňčí zvěře, jedna trofej muflona, 12 lebek lišky obecné a
5 lebek jezevce lesního.
Z hodnocení vyplynul poznatek, že u srnčí zvěře se opakuje zhruba sedmiletá perioda výskytu
kvalitních trofejí, komise ohodnotila 9 trofejí v rozsahu bronzové medaile, 5 trofejí v rozsahu
stříbrné medaile a tři trofeje v hodnotách na zlatou medaili. Z toho dvě, jedna z honitby
Jistebník a jedna honitby Pustějov byly zařazeny do seznamu význačných trofejí České
republiky. Naposledy se vyskytly takto kvalitní trofeje ve stejném počtu v roce 2009.
Negativem výstavy bylo nepředložení trofejí některých spolků, zejména zájemcům o chov
daňčí zvěře scházely trofeje z Obory Poodří.
Doprovodnou náplní výstavy byla i přehlídka výtvarných prací dětí ze základních škol okresu,
které byly hodnoceny vybranou komisí OMS Nový Jičín a starostou obce. Vítěznou prací
v kategorii 1.- 5.třída byla kresba „Tváře šelmy“, autorka Gábina Niklová ze ZŠ Tísek.
V
kategorii 6.- 9. tř. získala nejvyšší ohodnocení kompozice “Příroda v koruně paroží“, autorka
Eva Němcová ze ZŠ Odry. Byly taky hodnoceny trojrozměrné výtvarné práce, tady si vítězné
hodnocení odnesla Bára Kahánková z Kopřivnice za výrobu černého datla na větvích.
Jmenované práce a několik desítek dalších byly odeslány na celostátní přehlídku výtvarných
prací na výstavu NATURA VIVA 2017 do Lysé nad Labem.
Ve dnech 3.4. až 5.4. byla výstava otevřena na žádost místních myslivců a obce pro školská
zařízení.
Přehlídka byla zahájena vernisáží 6. dubna 2017, které se zúčastnili předsedové, myslivečtí
hospodáři a někteří hosté vystoupením předsedy OMS Nový Jičín Ladislava Rafaie a starosty
obce Kateřinice Radka Nováka. Další dva dny byly vyhrazeny myslivcům a návštěvám
z širokého okolí okresu, největší návštěvnost byla zaznamenána v sobotu, kdy na výstavu
dorazil např. i celý autobus návštěvníků z Tísku. V neděli byl program rozšířen o jarní svod
mladých loveckých psů, kterou doprovázeli slavnostními fanfárami Přerovští trubači . K
jarnímu svodu bylo předvedeno 39 psů., posuzovatel. p. MVDr . Miroslav Kalich byl po celý
den značně vytížen. Tato akce splnila svůj odborný i kulturně vzdělávací účel.
Výstavu navštívilo podle odhadu pořadatelů několik stovek spokojených návštěvníků..
Černoch Petr, OMS Nový Jičín
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Dobrý den, vzhledem k tomu, že od 16. 5. 2017 je možné lovit spárkatů zvěř – srnec,
dovoluji si Vás informovat, že v r. 2017 došlo k změně v platbě za vyšetřeni trusu spárkaté –
vyšetřeni si platí zadavatel (MS) sám.
Uživatel honitby, který se rozhodne pro léčení spárkaté zvěře v roce 2018, provede v roce
2017 vyšetření spárkaté zvěře následujícím způsobem. Uživatel honitby, případně jiná jím
pověřená osoba, zajistí odběr vzorků. Vzorky jsou odebírány pouze od ulovené nebo uhynulé
spárkaté zvěře (vyjma prasat divokých), kdy se odebere vzorek trusu z konečníku (30 – 50g).
V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního
území. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb,
vzorek bude odebrán každým uživatelem honitby - – vyšetřeni si platí zadavatel (MS) sám.
Uživatelům honiteb, kteří mají pozitivní výsledek laboratorního vyšetření na parazity nebo
pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře provedené a
zaznamenané soukromým veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou, se podle
ustanovení § 19 odst. 5 veterinárního zákona povoluje použití léčivých přípravků s
antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře (vyjma divokých prasat) na území
České republiky v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 6 Metodiky.
Takže: vyšetriť trus a zaplatiť, alebo záznam od veterinára, alebo preškolenej osoby.
S pozdravom
MVDr. Martin Pekárik
Z důvodů dovolené jednatelky bude OMS Nový Jičín uzavřen od 17. – 28.7 2017 a
od 14. - 18. 8. 2017

Vladislava Marková
jednatelka
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