Českomoravská myslivecká jednota, z. s.,
Okresní myslivecký spolek Třebíč

Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč
Duben 2018

Namísto úvodu
Vážení kolegové, myslivečtí přátelé.
Každá organizace potřebuje ke svojí činnosti fungující komunikační toky mezi jednotlivými
organizačními složkami, vedením a členskou základnou. Jen tak je zaručeno, že se
odpovídající informace a podněty dostanou v nezkreslené podobě včas na to správné místo.
Z výše uvedeného důvodu rozhodla Okresní myslivecká rada připravit tento „Zpravodaj OMS
ČMMJ Třebíč“, v němž se bude snažit přinášet aktuální informace o dosavadním dění,
řešených problémech i plánovaných akcích v rámci OMS. Zpravodaj bude vycházet
nepravidelně, v závislosti na potřebách OMR, programu práce OMS a na základě požadavků
členské základny. Distribuován bude pouze elektronicky na dostupné mailové kontakty
uživatelů honiteb, případně jednotlivých členů, a ke stažení bude k dispozici na webových
stránkách OMS.
Doufáme, že tímto krokem přispějeme k lepší informovanosti členské základny a k větší
transparentnosti práce jednotlivých orgánů i sekretariátu OMS.
Za OMR OMS Třebíč:
Josef Drmota, místopředseda

Slovo předsedy
Vážení předsedové, starostové, myslivečtí hospodáři, myslivci,
do rukou se Vám dostává Zpravodaj OMS Třebíč, který se rozhodla myslivecká rada vydávat,
aby se zvýšila informovanost našich členů o aktualitách na poli myslivosti a dění na OMS.
Na úvod tohoto vydání mi dovolte malé zamyšlení nad členstvím myslivců v naší největší
myslivecké organizaci – Českomoravské myslivecké jednotě. Svého času bylo povinné, po
řadě legislativních změn, skokovém zvýšení příspěvků v roce 2010 a řadovými myslivci
negativně vnímané činnosti na ústředí v Praze i jednotlivých OMSech, se členská základna
zmenšila téměř o 50%.
V dnešním roce bude na sboru zástupců předložen nový návrh na zvýšení členských
příspěvků. Jedná se o 200,- Kč u řádného člena a 150,- Kč u důchodce. Na dnešní dobu, po
rozumném zvážení, žádná dramatická částka. Po každém honu utratíme víc za tombolu nebo
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občerstvení. Ani celková výše členství v případě, že zvýšení bude sborem zástupců
odhlasováno, tj. 1000,- Kč u řádného člena a 650,- Kč u důchodce není závratné, přestože by
na první pohled někdo uvažoval o opaku. Přesto se dá očekávat vlna nevole a možná i dalšího
ukončování členství. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby v Praze našli jiný zdroj příjmů a
nešli cestou zvýšení členského příspěvku. Peníze z veřejných rozpočtů jdou ale bohužel
většinou na podporu jiných organizací.
Někdo může navíc namítnout, že povinné pojištění stojí u konkurenční pojišťovny kolem
350,- Kč. Uvědomme si však, že my, členové ČMMJ, dostáváme za výše uvedenou částku
podstatně více! Nás toto pojištění stojí pouze 200,- Kč a za další peníze získáme další výhody
navíc. Jedná se např. o vyšší pojistné limity, úrazové pojištění, slevu 2000,- Kč pro účastníky
kurzu pro myslivecké hospodáře, 50% slevu z poplatku za zkoušky loveckých psů, slevu 1 Kč
za vypuštěný terč na střelnici, plán činnosti OMS na celý rok atd. OMS Třebíč získá ročně cca
200 000,- Kč pro myslivce okresu Třebíč za vykoupené čelisti černé zvěře a na pachové
ohradníky. Kompletní seznam výhod najdete v tomto zpravodaji a na www.omstrebic.cz.
Další výhody, které jsou mnohem důležitější, nejsou vyčíslitelné finančně. Vždyť jedinou
organizací, která hájí naše zájmy (kontakty se zákonodárci, petice proti omezení držení
zbraní, zákon o myslivosti, AMP ad.), je slyšet v médiích a na příslušných úřadech, je ČMMJ.
Čím více bude mít jednota členů, tím silnější bude a snáze uhájí naše zájmy. Pokud nastane
opak, nebude zájmy myslivců hájit nikdo. Potom budeme už jen těžko čelit atakům ze strany
ochranářských organizací, kterých jsou nyní svědky např. kolegové v Polsku, kde byla
myslivost aktuálně postavena víceméně na okraj zájmu.
Buďme tedy společně členy silné ČMMJ!
Ing. Tomáš Sedláček,
předseda OMS

Výhody které svým členům poskytuje ČMMJ prostřednictvím OMS
Členství v jednotné myslivecké organizaci by mělo být pro myslivce především otázkou
stavovské cti a potřeby ovlivňovat jakožto člen masívní organizace mínění veřejnosti v zájmu
našeho oboru. OMS Třebíč, jehož prostřednictvím je členem ČMMJ zhruba 1.300 myslivců,
si dobře uvědomuje, že členství přináší pro všechny určitou finanční zátěž. Snaží se proto
nabídnout svým členům kromě standardních i další výhody, jejichž výčet se pokusí nadále
rozšiřovat. Prozatím uvádíme alespoň následující:
1. Nejlevnější zákonné pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti (pojišťovna
Halali) s vyššími pojistnými limity proti ostatním pojišťovnám - za částku 200,- Kč
kryjeme navíc (na rozdíl od ostatních pojišťoven) újmu způsobenou při:
 používání loveckého psa a loveckého dravce při výkonu práva myslivosti i
výcviku,
 výkonu funkce mysliveckého hospodáře,
 řízení a provádění lovů zvěře,
 účasti na akci, kterou pořádá nebo spolupořádá ČMMJ,
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

porušení právní povinnosti z titulu vlastnictví, držení a nošení loveckých zbraní a
střeliva při výkonu práva myslivosti nebo na střelnicích,
 Toto pojištění platí i ve státech EU ad.
Úrazové pojištění (za částku 50,- Kč z členského příspěvku) pro úrazy k nimž došlo
při:
 provádění myslivosti,
 výkonu funkce mysliveckého hospodáře,
 účasti na akci, kterou pořádá nebo spolupořádá ČMMJ,
 manipulaci s loveckou zbraní a střelivem
 používání loveckého psa a loveckého dravce při výkonu práva myslivosti i
výcviku,
 pojištěny jsou též účastníci mysliveckých akcí (lovy, brigády, plesy, dětské dny,..)
– nečlenové ČMMJ starší 15 let, pokud je 80 % členů držitele nebo nájemce
honitby též členy ČMMJ,
poskytujeme „celoživotní“ vzdělávání – počínaje kurzem pro žadatele o první lovecký
lístek v ceně 4500,- Kč pro členy ČMMJ, přes výuku adeptů o složení zkoušky pro
myslivecké hospodáře (se slevou pro člena ve výši 2000,- Kč) až po bezplatné školení
a přednášky na aktivech mysl. hospodářů (nový občanský zákoník, chov zvěře,
choroby zvěře atd.),
pořádáme zkoušky pro zajištění upotřebitelnosti loveckých psů (ročně 15-20 zkoušek),
se slevou pro členy ve výši 50%,
provozujeme brokovou střelnici, na které při cvičných střelbách neúčtujeme členům
OMS Třebíč pronájem střelnice a poskytujeme slevu ve výši 1,- Kč/terč,
poskytujeme členům zdarma plán činnosti OMS na celý rok a zdarma povolenky
k lovu všem uživatelům honiteb,
hradíme absolvování týdenního kurzu pro vedoucí mysliveckých kroužků v ceně
2420,- Kč,
Jednáme s poslanci, senátory a členy myslivecké rady MZe o aktuálních tématech
v oblasti legislativy. ČMMJ Praha je pravidelně zvána k jednáním na MZe, ke kulatým
stolům atd. Čím více členů zastupujeme, tím více bude náš hlas respektován,
V rámci koordinační rady Kraje Vysočina sháníme finanční prostředky na nákup
studijního materiálu (čelisti černé zvěře) a na nákup pachových ohradníků pro
předcházení srážkám motorových vozidel se zvěří v celkovém objemu více než
200 000 Kč/rok.

Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR
V následujícím seznamu si dovolujeme vybrat nejdůležitější body z dosavadní práce
OMR zvolené na Okresním sněmu v září 2017. Detailní informace k jednotlivým úkolům
naleznou případní zájemci v zápisech z jednání Okresní myslivecké rady zveřejněných na
webových stránkách OMS.
Provedli jsme kontrolu úplnosti evidence členské základny, odstranili jsme nedostatky a
především pojistili všechny myslivce s řádně zaplaceným členstvím.
b) Zahájili jsme práce na opravě Bažantnice, kde byla celá řada prvků v havarijním stavu.
Za všechny můžeme jmenovat například trafostanici, venkovní osvětlení a chybějící
a)
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revize. Požádali jsme rovněž o dotaci na opravu střechy a balkonu, která nám již byla ve
výši 360 000,- Kč schválena.
c) Ve výběrovém řízení jsme vybrali nového jednatele, Ing. Antonína Měrku, který bude
zajišťovat servis pro všechny členy OMS a pro všechny odborné komise. V souvislosti
s jeho nástupem do funkce byly prodlouženy úřední hodiny, kdy je pro členy na
sekretariátu k dispozici.
d) Vybrali jsme dodavatele na dokončení opravy střeleckých věží. Práce probíhaly i přes
nepřízeň počasí a předání hotového díla se blíží.
e) Usměrnili jsme dosud víceméně nekontrolované využívání ploch u Bažantnice smluvními
vztahy s autoškolami. Stanovili jsme si pravidla užívání a především tím získali další
finanční prostředky do rozpočtu.
f) Ve spolupráci s ČMMJ Praha jsme uzavřeli dlouholetou kauzu pana Josefa Vlka.
g) Řešíme potenciální možnost přesunu sekretariátu do areálu na Bažantnici. K tomuto
kroku jsme přikročili ze zřejmých důvodů - poctivá péče o naše společné zařízení se
neobejde bez každodenní přítomnosti jednatele a jeho dohledu nad děním v celém areálu.
Přesunem sekretariátu bude rovněž možné zajistit využití našich vlastních prostor pro
další akce, schůze komisí apod.
h) Absolvovali jsme celou řadu jednání s našimi partnery, mj. se SZŠ Třebíč, ČMMJ Praha,
probační službou Třebíč, koordinační radou Kraje Vysočina, OMS Znojmo aj. Cílem je
zkvalitnit vzájemnou spolupráci a pozvednout celou činnost OMS.

Výběr z plánovaných akcí OMS Třebíč
16.4.

Aktiv mysliveckých hospodářů v Náměšti nad Oslavou

20.4. – 23.4. Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2017 v Moravských Budějovicích
21.4. – 24.4

Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2017 v Náměšti nad Oslavou

23.4.

Aktiv mysliveckých hospodářů v Moravských Budějovicích

4.5. – 6.5

Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2017 v Třebíči

5.5.

Okresní kolo soutěže pro děti Zlatá srnčí trofej

5.5.

Okresní přebor v brokové střelbě na střelnici Bažantnice

6.5.

Svatohubertská mše v bazilice sv. Prokopa v Třebíči

6.5.

Jarní svod loveckých psů na Bažantnici

7.5.

Aktiv mysliveckých hospodářů V Třebíči na Bažantnici

12.5.

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen ve Vrbově bažantnici v Jemnici

13.5.

Střelecké závody – Celostátní přebor ČMMJ na LK na střelnici Bažantnice

19.5.-20.5.

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen v Třebelovicích

31.5.

Zasedání Okresního sněmu OMS na Bažantnici
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9.6.

Zkoušky z norování na umělé noře v Mohelně.

30.6.

Lesní zkoušky jezevčíků – CACT a ostatních plemen v Čáslavicích

1.7.

Barvářské zkoušky jezevčíků – CACT a ostatních plemen v Jindřichově

7.7.

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen v Hostákově

18.8.

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen – „O pohár předsedy OMS“
v Klučově

19.8.

Zkoušky speciální vodní práce ohařů a ostatních plemen – „O pohár předsedy
OMS“ v Ocmanicích-Zahrádce

Kurz mysliveckých hospodářů
OMS Třebíč si dovoluje oznámit, že pro rok 2019 plánuje uspořádání kurzu a zkoušek pro
myslivecké hospodáře. Zájemci se na průběh a podmínky mohou informovat na sekretariátu
OMS.

Zprávy z činnosti Kulturně propagační komise
V měsíci lednu a únoru probíhal v kulturním zařízení OMS Třebíč – Bažantnice teoretický
kurz adeptů myslivosti. Do kurzu bylo přihlášeno 28, na kurz nastoupilo 25 a teoretický kurz
absolvovalo 24 adeptů. V průběhu kurzu si adepti naplánovali praktickou přípravu v rámci
OMSu.
16. února proběhly zkoušky z myslivosti. Na zkoušky se dostavilo 16 adeptů, jeden požádal
MR OMS o povolení dělat zkoušky až v roce 2019. 4 adepti složili zkoušky s prospěchem
„prospěl s vyznamenáním“ a 12 adeptů s výsledkem „prospěl“. Paní Mgr. Doležalová byla
vyhodnocena jako nejlepší adept a byla slavnostně přijata na posezení myslivců s adepty mezi
myslivce.
17. února proběhlo posezení myslivců a přátel myslivosti za účelem slavnostního předání
Potvrzení o složení zkoušky z myslivosti. KPK považuje za nutné poděkovat všem členům
OMS Třebíč, mysliveckým spolkům, honebním společenstvím a firmám, které na toto
posezení poskytlo sponzorské dary.

Strana 5 z 6

___________________________________________________________________________

Zprávy ze sekretariátu
Úhradu členských příspěvků je možné provést třemi způsoby:
-

-

zaplacením bankovním převodem a vytištění si členského průkazu doma – nejméně
časově náročný způsob, není nutná návštěva sekretariátu. Při platbě je potřeba uvést
jako variabilní symbol rodné číslo i s částí za lomítkem. Do poznámky potom uvést za
jaké období je členský příspěvek placen.
hromadným zaplacením prostřednictvím MS/HS – nutná návštěva zástupce MS/HS na
sekretariátu
navštívením sekretariátu a zaplacením na místě
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