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Vážení kolegové, myslivečtí přátelé.
Rok 2018 se pozvolna nachýlil ke svému konci. Čas předvánoční je dobou bilancování.
Života osobního, profesního i toho zájmového. A samozřejmě časem plánování. Vyhlížení
kupředu, vstříc roku přicházejícímu. Dovolte nám proto, abychom v podobném duchu pojali i
obsah dnešního Zpravodaje.
Přestože se budeme některým faktům z historie roku 2018 věnovat podrobně v dalším textu,
dovolím si na tomto místě vyzvednout alespoň to nejdůležitější, co se v rámci OMS Třebíč
událo. Mezi největší akce patřilo bezesporu zajištění dalšího chodu našeho mysliveckého
zařízení na Bažantnici. Opravila se nejen střecha a balkón, ale OMR musela v první řadě
vyřešit změnu nájemce celého zařízení. I tento nelehký úkol se naštěstí podařilo dotáhnout do
zdárného konce. S Bažantnicí koneckonců souvisí také generální oprava střeleckých věží a
zajištění dalšího provozu střelnice.
Zapomenout nesmíme samozřejmě na celou řadu vydařených mysliveckých akcí, ať již se
jedná o myslivecký víkend v Třebíči, celý roční kurz adeptů končící jejich slavnostním
vyřazením v rámci společenského večera, akce s dětmi, propagační práci OMS či zdárně
zvládnutý a skvěle hodnocený celostátní přebor ČMMJ v brokové střelbě. Samostatnou
kapitolou by pak byly všechny uskutečněné zkoušky loveckých psů, jejichž výčet by zabral
minimálně další odstavec. Nemalý dík patří na tomto místě také jednateli, Ing. Antonínu
Měrkovi za zvládnutí více než náročné práce v rámci sekretariátu, evidence majetku a vedení
celé agendy OMS. Nerad bych na někoho či něco pozapomněl. Stalo-li se tak, omlouvám se
předem.
Výhled do roku 2019 je již nyní zaplaven plánovanými akcemi. Mezi ty nejdůležitější patří
určitě Memoriál Karla Podhájského, který je vrcholnou celostátní akcí s mezinárodním
přesahem na poli lovecké kynologie. Jsem přesvědčen, že jeho význam pro propagaci okresu
Třebíč i celé myslivosti dochází všem členům OMS a že se k této akci odpovídajícím
způsobem také postaví. Aktivním přístupem, pomocí nebo alespoň diváckou účastí a
podporou psů i jejich vůdců.
Všem bych Vám tímto chtěl jménem celé Okresní myslivecké rady ještě jednou poděkovat za
práci pro českou myslivost, pro naši zvěř a naši krajinu. Děkuji za přízeň, kterou jste věnovali
svému domovskému OMS Třebíč i za vše, čím jste přispěli k jeho zdárnému chodu i
k propagaci dobrého jména.
Do nadcházejícího roku 2019 si Vám dovoluji popřát vše nejlepší, především pevné zdraví,
radost z radosti blízkých, společnost dobrých mysliveckých kamarádů a upřímné „Lovu
zdar!“
Josef Drmota, místopředseda
Okresní myslivecký spolek Třebíč
Sv. Čecha 239/1
674 01 Třebíč

Tel: +420 731 485 679
E-mail: jednatel@omstrebic.cz
URL: www.omstrebic.cz

IČ: 67777864
Zapsán ve spolkovém rejstříku
u MS Praha, oddíl L, vložka 46639
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Z činnosti Okresní myslivecké rady
Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR
Realizuje se oprava střechy Bažantnice a izolace balkonu. Na tuto rekonstrukci jsme
získali příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 360 000,- Kč.
b) Proběhl tradiční aktiv mysliveckých hospodářů s přednáškou o využití umělých zdrojů
osvětlení.
c) Jednatel absolvoval úřední dny v Náměšti nad Oslavou a Moravských Budějovicích
v měsíci září. Místní myslivci tak mohli využít jeho přítomnost k zaplacení členských
příspěvků v původní výši.
d) Dne 25.9. proběhlo na Bažantnici pracovní setkání osob pracujících s mládeží. Byla
přednesena vize práce s mládeží na akcích pořádaných OMS i jednotlivých uživatelů
honiteb, zazněly přenášky pro děti z MŠ i ZŠ. Účastníci si odnesli DVD s materiály pro
práci s mládeží. Několik DVD je ještě k dispozici na sekretariátu. Jsou připraveny pro
případné zájemce.
e) OMR rozhodla nabídnout absolvování přenášek kurzu pro adepty pro učitele okresu
zdarma. Nabídka byla zaslána mailem na školy.
f) Zorganizovali jsme ve spolupráci s ČMMJ Praha a SVS myslivecký seminář. Více než 40
účastníků si vyslechlo přednášky o AMP, prostorové aktivitě černé zvěře, úpravách
krajiny pro drobnou zvěř a příspěvcích na myslivecké hospodaření.
g) Byla uzavřena smlouva s novým nájemcem na penzion Bažantnice. Kontakty na
pronajímatele jsou: pan Fajmon – tel. č. 734 480 183, paní Havlenová – tel. č.
773 472 876
h) Pořádali jsme lesní a barvářské zkoušky, podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen,
barvářské zkoušky honičů, zkoušky z norování a s přispěním Kraje Vysočina všestranné
zkoušky ohařů Memoriál Josefa Venhody ve Studenci. Děkujeme všem uživatelům
honiteb, kteří poskytli své honitby a zkoušky ve spolupráci s OMS připravili.
i) Jednatel a předseda OMS se zúčastnili pracovní porady předsedů a jednatelů OMS
v Kostelci nad Černými lesy. Na programu byla spolupráce s ČMMJ Praha, prezentace
pojišťovny Halali a nově nabízených produktů.
j) Plně probíhají přípravy na MKP, který bude OMS v příštím roce pořádat. Navštívili jsme
OMS Písek (MKP pořádali v roce 2017) a letošní Memoriál v Litomyšli.
a)

Zprávy ze sekretariátu
Nabízíme k zapůjčení pomůcky pro práci s mládeží. Můžete je použít na Vašich dětských
dnech, při přednáškách a dalších podobných akcích. Přehled pomůcek najdete na odkazu:
http://omstrebic.cz/nove-pomucky-pro-praci-s-mladezi/
Myslivecká rada nabízí účast některého z členů rady na členských schůzích uživatelů honiteb
dle poptávky a časových možností členů rady.
Připomínáme všem členům, kteří ještě nestihli zaplatit členský příspěvek a zajistit si tím
povinné pojištění pro rok 2019, aby tak co nejdříve učinili na sekretariátu nebo
prostřednictvím webové aplikace (info na našich webových stránkách)!
Sekretariát bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen ve dnech 17.12.2018 – 31.12.2018
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Nabídka pojišťovny Halali
Pojišťovna Halali rozšiřuje významným způsobem svoje aktivity a pro členy ČMMJ nabízí
zajímavé výhody také mimo oblast myslivosti. Na níže uvedené pojištění nemovitosti
poskytuje všem členům ČMMJ automaticky slevu 25%.

Plán nejbližších akcí OMS Třebíč
Leden-únor

Kurz adeptů k získání zkoušky z myslivosti na Bažantnici

14. a 15.2.

Zkoušky z myslivosti na Bažantnici

16.2.

Slavnostní posezení adeptů s myslivci a přáteli myslivosti na Bažantnici

6. a 7. 4.

Přípravné školení na zkoušky pro myslivecké hospodáře na Bažantnici
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Areál Bažantnice
Vážení kolegové, jak jistě víte, došlo v předchozích měsících k výpovědi nájemní smlouvy na
Bažantnici ze strany nájemce. Naštěstí se podařilo bez zbytečných odkladů podepsat nájemní
smlouvu novou.
Z hlediska udržení našeho zařízení v chodu by bylo více než záslužné, kdyby jej pokud
možno využívalo co nejvíce členů. Po dohodě je zde možné pořádat rodinné oslavy, firemní
večírky, výroční schůze MS apod. Areál i možnosti Bažantnice jsou více než známé a není je
tedy nutné dále představovat.
Kontakt na nájemce: Josef Fajmon, 734 480 183
Jen pro doplnění si dovolujeme rovněž uvést, že nájemcem střelnice zůstává i nadále pan
Milan Nevrtal, s nímž je možné dohodnou individuální výcvik ve střelbě, stejně jako
tréninkové střílení mysliveckých spolků.
Kontakt na střelnici: Milan Nevrtal, 737 907 893
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