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Oběžník č.1/ 2017
Zápis zasedání Myslivecké rady (MR) ze dne 17. 1. 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. 12. 2016 do 31. 12. 2016.
3. Lektory pro kurz uchazečů o zkoušky z myslivosti 2017.
4. Zkušební senáty pro kurz uchazečů o zkoušky z myslivosti 2017.
5. Vedoucího kurzu pro kurz uchazečů o zkoušky z myslivosti 2017 Ladislava Raffaie.
6. Uhrazení účastnického poplatku 100,- Kč osoba/den pro školení rozhodčích ČMMJ,
z.s. , pro posuzování výkonu ohařů.
7. Sněm ČMMJ z.s., okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně se bude konat
15. 6. 2017 v aule VFU v Kuníně.
8. Dovolenou jednatelky ve dnech 6. 2. 2017 a 15. 2. 2017.
9. Dne 8. 2. 2017 bude OMS otevřen od 8.00 do 14.00 hod.
10.V roce 2017 neproběhne z organizačních důvodů Memoriál Richarda Šrámka,
v termínu 23. 9. 2017 proběhnou Podzimní zkoušky všech plemen. Prosíme spolky

o zvážení možnosti pořádat tuto akci, případný zájem oznamte na
sekretariát OMS.
11. Přijetí nových členů.
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MR ukládá:
1. Nahlásit počet osob na školení hodnotitelů.
2. Zajistit plakáty na Velkou výtvarnou soutěž, která je součástí Chovatelské přehlídky
trofejí.
3. Svolat na 1. 3. 2017 Kynologickou komisi.

I. Komise pro ekonomiku
1. Předseda podal informaci ke stavu finančních prostředků, vydaným a přijatým účetním
dokladům okresního mysliveckého spolku Nový Jičín k 31. 12. 2016.

Pokladna v Kč
FIO banka
CELKEM Kč

26 092,- Kč
945 653,- Kč
971 745,- Kč

Stav členské základny k 16. 1. 2017 je 717 členů.
Prosíme tímto hospodáře honiteb, aby provedli kontrolu pojištění osob, které mají
vydánu povolenku k lovu, stále se vyskytují případy, kdy se poměrně dost členů
pojišťuje až v průběhu nebo i na konci roku před hony, což znamená, že velkou část
roku jsou nepojištěni. Uživatel honitby, který těmto osobám předá povolenku k lovu, se
vystavuje velkému nebezpečí.

II. Komise pro kulturu a propagaci





Dne 14. 1. 2017 byl zahájen kurz 27 uchazečů o zkoušky z myslivosti
ZST a MOP se uskuteční v roce 2017 v Janovicích.
Schválení zkušebních senátů a konzultací pro zkoušky z myslivosti
Projednání návrhu vyznamenání.

Složení zkušebních senátů ke zkoušce z myslivosti 18. 2. 2017
Složení prvního senátu:
Předseda: Ladislav Raffai
Místopředseda: : Ing. Slavomír Šigut
Sk. př. č. 1:
Sk. př. č. 2:
Sk. př. č. 3:
Sk. př. č. 4:
Sk. př. č. 5:
Sk. př. č. 6:
Sk. př. č. 7:

Ing. Jakub Cochlar
Mgr. Markéta Raffaiová
Ing. Jindra Zábranský
Václav Vřetonka
Ing. Milan Honeš
Ing. Richard Marek
Lumír Kalíšek
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Náhradníci: Ing. Ivo Otáhal
Složení druhého senátu:
Předseda: Mgr. Jiří Schindler
Místopředseda: Ing. Miroslav Kovařčík
Sk. př. č. 1:
Sk. př. č. 2:
Sk. př. č. 3
Sk. př. č. 4:
Sk. př. č. 5:
Sk. př. č. 6:
Sk. př. č. 7:

Petr Černoch
Mgr. Lukáš Stoček
Alois Havrlant
Ing. Stanislav Tichý
MVDr. Ivo Trčka Ph.D
Jaromír Peňáz
Bc. Martin Repta

Náhradníci: Miroslav Škumat
Bc. Petr Bury
Kontrolní zkouška ze střelby z loveckých zbraní: 11. 2. 2017 střelnice Vlkovice
Konzultace: 11. 2. 2017, střelnice Vlkovice
12. 2. 2017, zasedací místnost OMS v Kuníně 8:00 hod

III.

Komise pro kynologii

Kynologická
akce/zadávaný
titul/pořadatelský
klub

Místo konání
Datum

Plemena

Jarní svod

8. 4. 2017

všech loveckých plemen

Kateřinice – Obecní dům

Zkoušky vloh
(CACT) KCHVO

7. 5. 2017

výmarský ohař

Lichnov - Bordovice

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

Předběžné zkoušky
barvářů

21. 10. 2017

barváři

Honičské zkoušky
CACT

10.-12.11.
2017

jagdteriéři

Podzimní zkoušky

Palúch

* 17. ročník Klubový trojboj jagdteriérů
3

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,
okresní myslivecký spolek Nový Jičín
742 53 Kunín 291, IČO 67777422, tel. č. 731 482 607

www.omsnovyjicin.cz , e-mail: oms.nj@centrum.cz

IV.

Komise pro myslivost




Příprava Chovatelské přehlídky trofejí 2017
Přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Nový Jičín za myslivecký rok 2016 se
uskuteční v termínu 8. a 9. 4. 2017 v sále Obecního domu v Kateřinicích.



Příprava školení hodnotitelů – proběhne kurs v Lesnické škole v Hranicích, termín zatím
neurčen, přihlášeno cca 25 hodnotitelů.



Výběr trofejí proběhne ve dnech 27.2 – 1. 3. 2017, dle rozdělovníku od 15. – 17. 00
hod. v prostorách OMSu Nový Jičín.
27. 2. 2017 – honitby v obvodu Nový Jičín
28. 2. 2017 – honitby v obvodu Bílovec, Kopřivnice
1. 3. 2017 – honitby v obvodu Frenštát pod Radhoštěm, Odry
Trofeje budou označeny dle předpisu, který bude umístěn na stránkách OMSu a
tabulky budou dodány v tištěné i elektronické podobě, jinak nebudou převzaty.




Hodnocení trofejí proběhne 4. – 5. 3. 2017 v prostorách OMSu v Kuníně.
Instalace trofejí proběhne v Kateřinicích v neděli dne 2. 4. 2016

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ ZA ROK 2016,

Kateřinice - Obecní dům
Termín výstavy:
8. 4. 2017 od 9.00 do 17.00 hod.,
9. 4. 2017 od 9.00 hod. do 16.00 hod.
Výstava bude otevřena pro školská zařízení po dohodě s MS Kateřinice-Trnávka od pondělí
dne 3. 4. do pátku 7. 4. 2017
V neděli 9. 4. 2017 od 16.00 do 17.00 proběhne v Kateřinicích výdej trofejí,
nevyzvednuté trofeje budou umístěny na OMS NJ v Kuníně za skladový poplatek 50,Kč za den. Trofeje se budou vydávat oproti podpisu pověřeným zástupcům honiteb.
Vernisáž: 6. 4. 2017 pro hosty, myslivecké předsedy a hospodáře
Místo: Obecní dům Kateřinice od 16.00 hod.
Dne 8. 4. 2017 od 9.00 se bude konat jarní svod psů loveckých plemen před Obecním
domem v Kateřinicích.
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Odborné přednášky
1. MVDr. Ivo Trčka PhD. Nemoci zvěře a zásady léčby volně žijících zvířat
datum 26. 1. 2017 v 16.00 hodin, Aula VFU-Školní zemědělský podnik v
Kuníně
2. Dipl. Ing. Petr Ziegrosser- Chov srnčí zvěře v praxi
datum 11. 5. 2017, Aula VFU-Školní zemědělský podnik v Kuníně
3. 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
 Příprava plánu akcí na rok 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.

VII.

DŮLEŽITÉ:

Vyhodnocení pozitivity vyšetřených vzorků ve vztahu k následnému antiparazitárnímu
ošetření
Za pozitivní se považují vzorky, u kterých byl hodnocen výskyt plicních červů, parazitů
gastrointestinálního traktu nebo motolic na +++ nebo ++++.
Ošetřující veterinární lékař může potvrdit výskyt motolic a střečkovitosti.
Proškolená osoba může v souvislosti s výskytem parazitů potvrdit pouze výskyt
střečkovitosti.
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 Metodice použití antiparazitik.
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Antiparazitární přípravky lze použít v termínu od 6. 2. 2017 do 22. 2. 2017.
Metodika použití antiparazitik: uživatel honitby, který se ve stanoveném termínu rozhodne
pro použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře, se bude řídit následujícími pokyny:
Nejpozději do 15. ledna 2017 o použití antiparazitárních přípravků písemně informuje
uživatele všech sousedních honiteb a příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární
správy. Informace musí obsahovat minimálně tyto údaje:
(1) název antiparazitárního přípravku
(2) datum použití antiparazitárního přípravku
(3) ochrannou lhůtu antiparazitárního přípravku
(4) datum uplynutí ochranné lhůty
Pokud budou antiparazitika předložena v krmivu, na které zvěř není navyklá,
je bezpodmínečně nutné, aby uživatel honitby zajistil přípravné (návykové) období, ve kterém
se postupně navyšuje předkládání tohoto krmiva až do dávky, odpovídající dávce
medikovaného krmiva. Stavům zvěře v honitbě (katastrálním území) musí odpovídat počty
krmných zařízení. Uživatel honitby zajistí v honitbách s divokými prasaty, předkládání
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krmiva pro jiné druhy spárkaté zvěře tak, aby nebylo zkonzumováno divokými prasaty.
Uživatel honitby společně s ošetřujícím veterinárním lékařem připraví časový harmonogram
podávání návykového i medikovaného krmiva, na základě skutečných počtů zvěře v honitbě
(katastrálním území), druhového a věkového složení zvěře a aktuální spotřeby krmiva.
K antiparazitárnímu ošetření může být použit medikovaný premix nebo medikované krmivo
v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých
souvisejících zákonů (zejména § 9).
V honitbě, kde byl použit antiparazitární přípravek, se zakazuje do doby uplynutí ochranné
lhůty antiparazitárního přípravku používat zvěřinu k lidské spotřebě, s výjimkou zvěřiny,
která byla vyšetřena na cizorodé látky s negativním výsledkem v laboratoři, které bylo vydáno
pro příslušný druh vyšetřování osvědčení o akreditaci.
Laboratorní protokol o výsledku vyšetření musí mít po dobu 1 roku k dispozici uživatel
honitby; v případě dodávky zvěřiny musí protokol zvěřinu doprovázet do místa, kam byla tato
dodána.
V honitbách, které jsou ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, oborou nebo jejichž
uživatelé provozují přezimovací objekty pro volně žijící spárkatou zvěř (vyjma divokých
prasat), lze použít antiparazitární přípravky v průběhu celého roku.
Seznam použitelných antiparazitárních přípravků pro spárkatou zvěř:
Přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům
zažívadel a plic.
Cermix premix – určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce
medikovaných krmiv.
Cermix pulvis – určený pro individuální aplikaci do krmiva - léčbu veterinárním lékařem.
Přípravky obsahují účinnou látku ivermektin se širokospektrálními antiparazitárními účinky
proti dospělým i larválním stádiím nejdůležitějších endoparazitů a ektoparazitů. Působí proti
oblým červům zažívadel a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti, zákožkám
svrabovým a vším.
Způsob podání a dávkování:
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Aplikaci přípravku musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým
krmivem bez léčiva.
Přípravek se podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku smísíme
s 45 kg jadrného krmiva).
Spárkaté přežvýkavé zvěři se připravené krmivo podává dva po sobě následující dny jako
jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců (dávky
jsou uvedeny v příbalové informaci). Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích
k ošetření 20 - 25 ks srnčí zvěře nebo 5 ks jelení, 8 ks daňčí, 12 ks mufloní nebo 15 ks
kamzičí zvěře.
Ochranná lhůta:
28 dnů maso a orgány jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře
Rafendazol premix - určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce
medikovaných krmiv.
Rafendazol pulvis – určený pro individuální aplikaci do krmiva - léčbu veterinárním
lékařem.
Přípravky obsahují účinné látky rafoxanid a mebendazol, které mají širokospektrální účinek
proti oblým červům zažívacího traktu a plic, proti motolicím a nosohltanové střečkovitosti.
Způsob podání a dávkování: Přípravky se podávají zvěři rozmíchané v jadrném krmivu
v poměru 1:9, obvykle dva po sobě následující dny, nejvýše 4 dny, jako jediné krmivo podle
početního stavu zvěře u krmelců. Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích na odčervení 25
kusů srnčí zvěře nebo 5 kusů jelení, 8 kusů daňčí, 12 kusů mufloní nebo 15 kusů kamzičí
zvěře.
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Ochranná lhůta:
28 dnů maso a orgány u srnčí, daňčí a jelení zvěře
60 dnů maso a orgány u mufloní a kamzičí zvěře
Všechny uvedené přípravky jsou vázány na předpis veterinárního lékaře, který odpovídá
za jejich aplikaci.
Ivermix – Účinná látka je ivermektin, který, je účinnou látkou i v Cermixu. Použití Ivemixu
je obdobné jako u Cermixu.
Ochranná lhůta:
28 dnů maso jelení, daňčí, srnčí a mufloní zvěře.
V lokalitách, kde se vyskytuje motoličnatost i podkožní střečkovitost, mohou být použity
k léčbě přípravky CERMIX i RAFENDAZOL, je však třeba dodržet interval nejméně 28 dní
mezi jejich aplikací.
RAFENDAZOL je určen především pro oblasti s výskytem motoličnatosti, CERMIX
zejména pro lokality s výskytem střečkovitosti, zvláště u srnčí zvěře.
Do konce ledna 2017 přijímá okresní myslivecký spolek Nový Jičín přihlášky do kurzu
mysliveckých hospodářů, pokud budeme mít 8 – 10 zájemců, tak bude zahájen v březnu.
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Inzerce:
Naše MS má zájem koupit zajíce z odchytu na změnu krve. Patrik D. mob. 739 616 542

Poděkování firmě TIGRESSA s.r.o. za sponzorský dar.
TIGRESSA s.r.o.
jednatelka: Alžběta Benová
Opavská 1173/6
Bílovec , 743 01
IČO: 291 93 419
DIČ: CZ29193419
tel. +420 607 885 387 - kancelář
e-mail. tigressa.sro@seznam.cz
sídlo - Bílovec Opavská 1173/6, PSČ.743 01 Kraj Moravskoslezský
dispečink: +420 604 215 343

Vladislava Marková
jednatelka
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