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Oběžník č. 9./ 2017
Zápis zasedání Myslivecké rady (MR) ze dne 4. 9. 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. 6. 2017 do 31. 8. 2017.
3. Ceny pro první tři místa v družstvech na Myslivecké střílení.
4. Nákup 5- ti beden na bažanty.
5. Příspěvek 2 500,- Kč na každou komisi vedenou při OMS Nový Jičín.
6. Přijetí nových členů.

MR ukládá:
1.
2.
3.
4.

Nákup kalendářů a mysliveckých věcí.
Zajistit a nachystat dokumentaci na PZ.
Domluvit trubače na CHPT 2018.
Zveřejnit v oběžníku nabídku na pořádání zkoušek.
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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. 8. 2017.

Pokladna v Kč
FIO banka
CELKEM Kč

43 875,- Kč
624 759,- Kč
668 634,- Kč

Stav členské základny k 4. 9. 2017 je 773 členů.

II. Komise pro kulturu a propagaci
 Plán akcí na rok 2018
Návštěva p. Pilicha a projednání spolupráce při jeho expozici Příroda a myslivost
v Bílovci, informace o výhrách a velké účasti dětí z Bílovce a okolí na soutěži Mé
toulky za zvěří, pořádání besed v domovech důchodců o myslivosti.

III.

Komise pro kynologii

 Příprava konaní Podzimních zkoušek 23. 9. 2017 v Kuníně.
 Příprava konaní Předběžných zkoušek barvářů 21. 10. 2017.
 Příprava kynologické komise, která se uskuteční 9. 10. 2017 v 16.30 hod. n OMSu
v Kuníně.
Kynologická
akce/zadávaný
titul/pořadatelský
klub
Podzimní zkoušky

Místo konání
Datum

Plemena

23. 9. 2017

všech loveckých plemen

Kunín

Předběžné zkoušky
barvářů

21. 10. 2017

barváři

Palúch

Honičské zkoušky
CACT

10.-12.11.
2017

jagdteriéři
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IV.

Komise pro myslivost

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

V. Komise pro střelectví
 Příprava na Ukončení střelecké sezony dne 7. 10. 2017 – střelnice Vlkovice.
 Myslivecké střílení 1. 10. 2017 střelnice - Helfštýn.

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.

Výstavnictví – Zámek Bílovec
Stálá expozice příroda a myslivost
Lov a myslivost v proměnách doby
Prezentace ČMMJ z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Zoologie a botanika
Myslivecké zvyky a tradice, literatura
Práce s mládeží
Galerie výtvarných, literárních a rukodělných práci žáků
Dendrologie Zpěvné ptactvo, motýli a housenky

Provozní doba zámku Bílovec:
Květen – říjen, každou sobotu a neděli od 11 – 16. 00 hod.
Návštěvu škol a skupin lze zajistit i mimo provozní dobu na kterýkoliv den i dobu
na tel. čísle: 606 530 148 pan Z. Pilich.
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Přátelé z Mysliveckých spolků Helštýn 2 a Hubert Tichá Vás zvou na

MYSLIVECKÉ STŘÍLENÍ
ZÁVOD TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV MS OMS NJ v kulovém trojboji,
konaný pod záštitou Okresního mysliveckého spolku Nový Jičín

--------------------------------------------------------------------------------------Závodu se mohou zúčastnit v libovolném počtu tříčlenná družstva složená z členů zdejších Mysliveckých spolků.
Střílet se bude dle platného Střeleckého řádu ČMMJ (včetně Dodatků č.1 - 4). Současně proběhne veřejný
závod jednotlivců (hodnocení v kategorii mužů i žen samostatně).
Datum:
Místo konání:
Prezentace:
Zahájení střelby:
Startovné:

1. října 2017 (neděle)
střelnice Helštýn – Frenštát p.R.
8:00 – 9:00 hod.
9:15 hod.
150,- Kč / střelce

Vedoucí střelby : Miroslav G e r y k
Hlavní rozhodčí : m.s. František V y s k o č i l
Upozornění: Při prezentaci kontrola ZP, průkazů zbraně a pojištění. Podpisem na prezenční listině závodník
stvrzuje dodržování provozního řádu střelnice, bezpečnostních pravidel střelnice a všeobecných pravidel
vyplývajících ze Zákona o zbraních. Závod družstev se týká pouze MS z okresu Nový Jičín, členská příslušnost
musí být doložena platnou Povolenkou k lovu vydanou příslušným MS.
Disciplína: malorážka – redukované terče
1. Sedící liška – poloha vsedě s oporou loktu o podložku
2. Srnec
– poloha ve stoje s oporou volné tyče
3. Kňour
– poloha ve stoje bez opory
Terče pevné, vzdálenost 50 m, položka á10 výstřelů v časovém limitu 6 min., u střelby na prvou položku (sedící
liška) povoleny 2 nástřelné/kontrolní výstřely - do pomocného terče v pravém horním rohu.
Přípustné jsou všechny normální lovecké malorážky (viz příloha) do váhy 5,00kg. Malorážky s mechanickými
otevřenými miřidly nebo s puškohledem. Povolené střelivo max „ .22 Long Rifle “.
Prodej nábojů v omezeném množství a občerstvení zajištěno na střelnici.
Zdravotní zabezpečení – Záchranná zdravotní služba (tel. 155).
Pořadí střelců v soutěži je stanoveno pořadím při zápisu.
Samostatně budou vyhodnoceny a oceněny obě soutěže: soutěž družstev – členové MS z okresu NJ (první tři
družstva obdrží diplom a věcné ceny) a „Myslivecké střílení” (ženy a muži zvlášť).
Protesty:
Podávají se písemně do rukou ředitele závodu se vkladem 500,- Kč. Při zamítnutí propadá vklad ve prospěch
pořadatele.
Závěrečná ustanovení:
Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v říjnu 2006, platného od
1. 1. 2007, dodatku č.1/2009 platného od 1. 1. 2010 a dodatku č.2/2012 platného od 1.4.2012 a těchto propozic.
Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z.s., příp. jiné
potvrzení o pojištění.
Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
Střílí se za každého počasí. Závodů se soutěžící zúčastňují na vlastní nebezpečí.
Změna programu vyhrazena.
Trénink/kondiční střelby: v sobotu 30. 09. 2017 od 8,30hod. (á 50,- Kč za pronájem střelnice + čisté terče á 10,Kč, přelepené zdarma).
Za organizační výbor : Ing.Luděk Franc (kontakt 776 880 587)
Miroslav Geryk (kontakt 603 830 126)
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Okresní kolo ZST a MOP v okrese Nový Jičín
Rok od poslední soutěže ZST a MOP uběhl jako voda a přišel květen, do kterého byla
v okrese Nový Jičín zařazena soutěž mladých nadějí ve znalostech a dovednostech
v myslivosti a ochraně přírody. Okresní myslivecký spolek v Novém Jičíně a jeho orgány
věnují práci s mládeží velkou pozornost a už při hodnocení loňského okresního kola ve
Vlkovicích byl předběžně dohodnut další ročník v roce 2017 do areálu myslivecké chaty
Mysliveckého spolku v Janovicích.
Přípravy probíhaly prakticky po celý rok, intenzivní program však nastal po semináři pro
pracovníky s mládeží 21. 11. 2016, kde bylo potvrzeno místo a datum konání okresního kola
ZST a MOP v Janovicích na 27. 5. 2017. Už na tomto semináři se rýsoval zvýšený zájem
nových kolektivů o účast na těchto soutěžích. Po novém roce byly zpracovány propozice a
podmínky soutěží, byli zajištění rozhodčí a zapojeni další organizátoři, byli osloveni sponzoři
a příznivci dětských aktivit, v Mysliveckém spolku v Janovicích probíhaly přípravy na tuto
akci na členských schůzích.
V den konání okresního kola uvedených dětských soutěží 27. května se do areálu myslivecké
chaty v Janovicích sjelo dosud nevídané množství dětí, mládeže a doprovodu. Do soutěží se
zapojilo 70 dětí, s organizátory, zástupci sponzorů, doprovodem vedoucích i rodičů, trubačů,
kuchyní a logistikou se v areálu sešlo asi, tak 130 lidí se společným zájmem – přispět každý
svým dílem k dobrému výsledku dětského mysliveckého dne.
K zahájení byl připraven soupis všech soutěžících, byl proveden nástup a za zvuku tria
mladých trubačů byli všem představeni organizátoři, vysvětleny podmínky soutěží a stanoven
program, byly představeny doplňkové soutěže.
Prvním úkolem jednotlivců v soutěži Zlatá srnčí trofej bylo vyplnění testu znalostí, po kterém
se zkompletovaly přihlášené trojice hlídek v kategoriích mladší do 5. třídy a starších 6. – 9.
třída a vyrazili na téměř dvoukilometrovou trasu Lovecké stezky, na které plnili zadání
jednotlivých disciplín v soutěži Mladý ochránce přírody z myslivosti, botaniky, orientace
v přírodě, obratnosti na laně, zoologie, poznávání hlasů obyvatel lesa, zručnosti při zacházení
s pilkou a kladívkem, rozdělávání ohně na čas, hodu granátem, kynologie, střelby ze
vzduchovky a luku a zdravovědy.
Po absolvování trasy bylo pro soutěž jednotlivců Zlatá srnčí trofej svoláno pět nejlepších
z obou kategorií z výsledků testů na provedení praktické části této soutěže a to na Stezku
poznávání. Výsledky testů a počtu bodů ze Stezky poznávání se sečetly a vytvořilo se pořadí.
V kategorii mladších vybojoval vítězství Marek Štramberský z MS Janovice, druhé místo
získala Tereza Niklová z MS Lazy Tísek a třetí pořadí vybojoval Ondřej Kolenovský z MS
Janovice.
V kategorii starších si vítězství odnesla Vilma Bzonková z MS Lazy Tísek, druhé místo
obsadila Nela Nasswetterová ze Starojické Lhoty a třetí místo obsadila Markéta Egertová
z Vlkovic. V této soutěži byla děvčata úspěšnější než chlapci. Soutěže jednotlivců se
zúčastnilo 18 dětí. Vítězové v obou kategoriích se nominovali na národní kolo ZST v Horní
Plané, okres Český Krumlov v červenci.
V soutěži tříčlenných hlídek Mladý ochránce přírody v kategorii mladších zvítězila hlídka MS
Janovice ve složení Marek Štramberský, Tereza Kemlová a Jan Tkáč, druhé místo vybojovala
děvčata z MS Lazy Tísek Tereza Niklová, Lenka Niklová a Bára Švejdová a třetí místo získali
chlapci ze ZŠ Hostašovíce Alexander Palacký, Dominik Horák a Jan Horák.
V kategorii starších vítězství vybojovala hlídka z MS Starojická Lhota ve složení Nela
Škařupová, Nela Nasswetterová a David Hub, druhé místo obsadila smíšená hlídka Fulnecko
5

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

a Petřvald ve složení Anna Marková, Vojtěch Mičulek a Jiří Jakub a třetí skončila trojice
z MS Janovice Václav Kemel, Stela Demová a Julie Hrdličková. Ceny předával mimo jiné i
čestný předseda OMS Nový Jičín, pan Zdeněk Pilich, který byl u samého začátku této naší
tradice dětských soutěží již v roce 1974.
Doprovodný program pro volné chvíle připravili myslivci z MS Janovice v podobě střelby ze
vzduchovky a luku, děti si vyzkoušely hod šipkami a trefování při hodu míčkem. Tady byla
vytvořena i kategorie předškoláků. První tři v každé kategorii byli odměněni.
Všechny děti si odnesly nějakou cenu, bylo pamatováno i na stravování a pitný režim, který
zdarma připravil pořádající spolek. Místní kuchyně připravila i pro takový počet zúčastněných
dostatek občerstvení a nápojů. Odměněni byli i organizátoři a rozhodčí apartní zelenou
čepičkou.
Díky sponzorům byla soutěž jednotlivců na prvních místech dotovaná velmi hodnotnými
cenami jako např. dalekohled, lovecký nůž, hodinky nebo reproduktor. Odhadem činily
náklady na uspořádání tohoto soutěžního dne 35 tis. korun.
Z průběhu soutěží si odnášíme nový postřeh, a to najít nové disciplíny a hodnocení pro děti
předškolního věku, které se soutěží taky zúčastnily, kde nebude potřeba umět číst a psát.
Nejmladšími účastníky byli vyhlášeni Alenka Šotková a Vojta Stavjař.
Vše proběhlo bez úrazu a za pěkného počasí a tak je nutné poděkovat organizátorům z OMS
Nový Jičín, myslivcům z MS Janovice a obci Starý Jičín.
Poděkování patří i dalším sponzorům, kteří akci podpořili a to: Prefa Pecina,s.r.o., INVO
CZECH s.r.o., LUBKAR s.r.o. Jerlochovice 161, Město Fulnek, GEDOS Nový Jičín stavební
společnost a.s., Plynstav s.r.o. Nový Jičín, Pekárna Anežka Palačov, Agromex, s.r.o. Starý
Jičín, Hroší stavby a.s., Adam Divín, klempířství Hladké Životice.
V okrese Nový Jičín se nám práce s mládeží daří, je to už poznat i na zájmu dospívajících a
dalších mladých zájemců přihlásit se do kurzu k mysliveckým zkouškám. Pro organizátory
takových soutěží to je na druhé straně nutnost dobře promyslet přípravy a propozice,
informovanost, řešení protestů, zajistit dopravní dostupnost místa konání soutěží, zázemí,
stravování, přístřeší, bezpečnost a taky zdravotní péči, prostě převzít odpovědnost za dobrý
průběh celé akce a i sponzorům prezentovat dobrý výsledek využití jejich příspěvků.
Petr Černoch, lektor OMS Nový Jičín.
VII.

DŮLEŽITÉ:

Chtěli bychom, tímto oslovit MS, která by měla zájem o uspořádání kynologické akce v roce
2018, aby se přihlásil na okresní myslivecký spolek Nový Jičín.
Školicí středisko SVÚ Praha ve dnech 8.-9. 11. 2017 školení osob způsobilých k vyšetření těl
ulovené volně žijící zvěře, které je povinné pro všechny nové zájemce o prohlížitele.

Vladislava Marková
jednatelka
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