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

Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč
Duben 2019

Vážení myslivečtí přátelé, kolegové!
S měsícem dubnem začal další myslivecký rok. Podobné nastavení hospodářského roku
vychází z platné plánovací legislativy. Je nicméně přirozené. Jak z pohledu logického, tak
praktického. Vždyť právě duben je měsícem, kdy se příroda naplno probouzí po zimě,
začínají se ve větším počtu rodit mláďata, myslivci mohou bilancovat, co přinesla uplynulá
lovecká sezóna i právě ukončené zimní období a odhadovat možnosti honiteb do budoucna.
Z pohledu Okresního mysliveckého spolku Třebíč, ale rovněž z pohledu celé Českomoravské
myslivecké jednoty, bych se rád v rámci tohoto úvodníku našeho zpravodaje pozastavil nad
jedním konkrétním problémem, který je s ohledem na začínající myslivecký rok stále aktuální
a k němuž bych rád připojil několik postřehů a poznámek.
Jedná se o pozornost, kterou bychom měli i nadále věnovat, a to nejen v podmínkách
Vysočiny, zodpovědnému lovu černé zvěře. Po zimních měsících, kdy k této činnosti
směřovalo zvýšené úsilí během naháněk a nočních čekaných, lovecká aktivita logicky
poněkud ochabla. Nikomu se příliš nechce lovit v době vyvádění mláďat, kdy se i při
uvážlivém postupu stává, že se na výřadu omylem objeví březí nebo kojící bachyně
drobnějšího vzrůstu.
Nicméně je ale i v této době možné bez problémů lovit přednostně zvěř mladou a na první
pohled nevyspělou, kde k chovatelským přehmatům dochází zřídka. Budu-li zcela realistický,
troufnu si tvrdit, přestože mi budou podobná slova opětovaně vytýkána, že ulovení nevyspělé
bachyňky s hmotností na úrovni třiceti, čtyřiceti kilogramů, vodící tři podvyživená selata, se
může zdát možná nehumánní a nemyslivecké, nicméně se z hlediska celkové populace černé
zvěře i celkového stavu krajiny nejedná o žádný zločin. Ba naopak.
K výše uvedeným úvahám musím navíc připojit ještě jednu faktickou poznámku. Lov černé
zvěře (jen nerad používám slovo intenzívní, ale nemohu jinak) je momentálně nejen morální
povinností myslivců. Je to rovněž povinnost zákonná. Pořád totiž platí dříve vydané opaření
státní veterinární správy, na základě kterého je tlumení stavů černé zvěře stanoveno přímo
jako povinnost jednotlivých uživatelů honiteb.
Přestože se podařilo stavy černé zvěře v uplynulých letech viditelně snížit, je třeba pozornost
jejímu lovu věnovat i nadále. Nikdo tím samozřejmě nenabádá k vystřelování honiteb, ani k
nepřetržitému pronásledování divočáků dnem i nocí. Vyzývám pouze ke skutečně
zodpovědnému mysliveckému hospodaření se zvěří ve volnosti, které by mělo na prvním
místě sledovat zachování přirozených mechanismů. Ty se týkají odpovídajícího počtu,
sociální i věkové struktury a v neposlední řadě i zdravotního stavu a tělesné vyspělosti. O
tom, že se nám to v případě černé zvěře dosud příliš nedařilo, svědčí nejen současný stav a
škody na zemědělských kulturách, ale také příchod Afrického moru prasat do střední Evropy.
Okresní myslivecký spolek Třebíč
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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

___________________________________________________________________________
Na našem území se v této souvislosti podařil malý, troufnu si říct celosvětově ojedinělý,
zázrak. Prvotní ohnisko Afrického moru prasat na Zlínsku se podařilo díky nezměrnému úsilí
lokalizovat a víc než rok udržet v ohraničené podobě. Nedělejme si ale plané iluze. Mor je
dlouhodobě v Pobaltí a Polsku, nově v Maďarsku, a podobně záhadně jako k nám, přeskočil
do Belgie. Věřte, že na našem území to není konec, ale pouhá přestávka. Pouze početně
přiměřená populace černé zvěře nám pomůže zpomalit jeho postup v případě, že se znovu
objeví. A to se může stát kdykoliv a kdekoliv. Oč méně budeme nyní lovit, o to více budeme
pravděpodobně časem zakopávat.
Právě z tohoto důvodu je třeba lovu černé zvěře věnovat i v nadcházejícím mysliveckém roce
odpovídající pozornost. Jménem okresní myslivecké rady i jménem celého OMS Třebíč Vám
do něj přeji co nejvíce zážitků a Lovu zdar!
Josef Drmota, místopředseda OMS

Z činnosti Okresní myslivecké rady
Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR
Proběhla kompletní rekonstrukce střechy Bažantnice a izolace balkonu. Na tuto
rekonstrukci jsme získali příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 360 000,- Kč.
b) Plně probíhají přípravy na MKP, který bude OMS v tomto roce pořádat. Jednáme
s partnery a sháníme sponzory akce. Jednání proběhla mj. na ČMMJ v Praze, Kraji
Vysočina, s městy Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou a Moravské
Budějovice ad.
c) Myslivecká rada schválila přípravu prostor na Bažantnici pro přesun sekretariátu
jednatele.
d) Byla rekonstruována kuchyň u bytu na Bažantnici
e) Byly provedeny pravidelné revize na Bažantnici a byla dokončena výměna zámkového
systému.
f) Byly uzavřeny smlouvy s Krajem Vysočina na výkup čelistí černé zvěře a vytvoření
pachových ohradníků v roce 2019. Ty přinesou myslivcům a spolkům okresu cca 150 tis.
Kč.
a)

Výzva mysliveckým spolkům a honebním společenstvům
Vážený pane starosto, Vážený pane předsedo, Vážení kolegové myslivci!
V roce 2019 Okresnímu mysliveckému spolku Třebíč připadla velmi milá, čestná, ale o to
více zavazující povinnost uspořádat v regionu naší působnosti Memoriál Karla Podhajského.
Memoriál Karla Podhajského je vrcholnou mezinárodní kynologickou soutěží, které se účastní
20 nejlepších psů-ohařů ze střední Evropy. Tato soutěž má dlouholetou tradici – je pravidelně
konána již od roku 1932. Jedná se tedy o nejvyšší a nejprestižnější pracovní soutěž ohařů u
nás a na okrese Třebíč se naposledy konala v roce 1984.
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Memoriál se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2019 v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zajištění
Memoriálu je finančně velmi náročné, a protože jde o prezentaci myslivosti celého našeho
regionu, dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí daru v libovolné výši Vaším spolkem, který
bude využit výhradně na zabezpečení uspořádání Memoriálu.
Děkujeme za Vaší zprávu o poskytnutí daru v termínu nejpozději do 10. května a děkujeme
Vám v případě, že jste již dar poskytli. Dárce uvedeme v propozicích soutěže.
S pozdravem „Myslivosti zdar!“
Případné dary mohou také předat myslivečtí hospodáři, nebo zástupci MS/HS při předávání
trofejí jednateli OMS Třebíč.

Kulturně-propagační komise OMS Třebíč
Dne 14. 15. 02. 2019 proběhly zkoušky z myslivosti. Všichni adepti, kteří se zkoušek
zúčastnili, uspěli.
Dne 16. 02. 2019 adeptům bylo slavnostně předáno vysvědčení na Posezení adeptů s myslivci
a přáteli myslivosti na Bažantnici. Kulturně-propagační komise by chtěla i touto cestou
poděkovat sponzorům tohoto slavnostního posezení z řad:
Mysliveckých spolků a honebních společenstev: Slavice, Třebenice, Hrotovice, Třebelovice,
Klučov, Mohelno, Dalešice, Benetice, Ptáčov, Okarec-Třesov.
Firem: ADW, ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ ING. KOLÁŘ, LOVECKÝ SVĚT, HTP
MORAVIA, ZD TŘEBELOVICE, ESKO-T, TOMI STAVEBINY, BENEŠ A LÁT PRAHA,
AUTOOPRAVNA JURKA, TŘEBÍČSKÁ STAVEBNÍ, AGRO OKŘEŠICE, ZÁMEK
VALEČ, IN-STAV, DROGERIE PŘIBYLOVÁ, ZD SLAVICE, A JE TO, AUTO KELLY,
AGRO MOHELNO, AGROGEN, BAUSTAV, ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY
a dalšímu množství sponzorů, kteří na toto posezení věnovali věcné dary.
Slavnostní posezení se vydařilo a lze jen doufat, že se příští rok společně sejdeme opět při
slavnostním předávání vysvědčení současným adeptům.
Další informace ze zkoušek adeptů a slavnostního posezení můžete získat na internetových
stránkách OMSu Třebíč na odkazech – zkoušky z myslivosti a slavnostní posezení adeptů
s myslivci a přáteli myslivosti .
Dne 06. 04. 2019 bylo zahájeno školení na zkoušky mysliveckých hospodářů.
Dále nám dovolte, abychom vás pozvali na troubenou a zpívanou Svatohubertskou mši, která
se bude konat, v rámci „Mysliveckého víkendu“, v Bazilice sv. Prokopa v Třebíči
dne 05. 05. 2019 od 8:00 hod.
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Plán nejbližších akcí OMS Třebíč
15.4.

Aktiv mysliveckých hospodářů v Náměšti nad Oslavou

20.4. – 23.4. Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2017 v Náměšti nad Oslavou
26.4. – 28.4

Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2017 v Moravských Budějovicích

29.4.

Aktiv mysliveckých hospodářů v Moravských Budějovicích

3.5. – 5.5

Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2017 v Třebíči

4.5.

Okresní kolo soutěže pro děti Zlatá srnčí trofej

4.5.

Okresní přebor v brokové střelbě na střelnici Bažantnice

5.5.

Svatohubertská mše v bazilice sv. Prokopa v Třebíči

5.5.

Jarní svod loveckých psů na Bažantnici

5.5.

Přednáška o vábení zvěře na Bažantnici

6.5.

Aktiv mysliveckých hospodářů V Třebíči na Bažantnici

11.5.

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen ve Vrbově bažantnici v Jemnici

18.5.

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen ve Slavicích

13.5.

Střelecké závody – automatický trap na Bažantnici

8.6.

Zkoušky z norování na umělé noře v Mohelně.

29.6.

Barvářské zkoušky v Jindřichově

24.8.

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v Šebkovicích

25.8.

Střelecké závody – lovecké kolo na Bažantnici

31.8.

Zkoušky z vodní práce pro lovecká plemena v Hrotovicích

Střelby na Bažantnici
Vážení kolegové, jak je vám zajisté známo, došlo v loňském roce k dokončení opravy
střeleckých věží na Bažantnici při vynaložení nemalé investice. Bylo by proto dobře, aby
prostory využívalo co nejvíce myslivců ke zdokonalení se v ovládání lovecké brokové zbraně.
Nájemcem střelnice je pan Milan Nevrtal, s nímž je možné dohodnou individuálně výcvik ve
střelbě, stejně jako tréninkové střílení mysliveckých spolků. Kontakt: 737 907 893.
Nově se je možné zúčastnit také tréninkového střílení s členy střelecké komise, které probíhá
zhruba dvakrát měsíčně. Přesný rozpis střeleb je na webových stránkách OMS.
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