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Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč 

Listopad 2020 
 

Vážení přátelé, myslivečtí kolegové! 

Rok 2020, který byl již od jarních měsíců velmi, velmi podivný, se zvolna chýlí ke svému 

konci. Za měsíc již budeme bilancovat, ohlížet se zpět a plánovat, co a jak dál. Co změnit, co 

zachovat. Protože myslivost je nedílnou součástí našich životů, bude část plánů zajisté 

směřovat i tímto směrem. 

Předchozí měsíce nás naučily, nebo by alespoň naučit měly, že peníze a konzumní přístup 

k životu mohou být náhle odsunuty na druhou kolej. Že se mohou stát ne až tak podstatnými, 

jak jsme se domnívali. Že na prvním místě stojí zdraví, rodina, přátelství, lidské společenství. 

Třeba i to naše myslivecké. Potýká se nyní s nejedním problémem a dopadem koronavirové 

krize bylo zasaženo, aniž si to možná uvědomujeme, nejen zákazem části společných akcí. 

Okresní myslivecký spolek v Třebíči patří historicky k těm aktivnějším. Myslivecký víkend, 

střelecké a kynologické akce, zkoušky adeptů i mysliveckých hospodářů, přehlídky trofejí, 

slavnostní ples, spolupráce se státní a veterinární správou, aktivy mysliveckých hospodářů – 

to je malý přehled nejdůležitějších akcí, které se zařadily do našich kalendářů, a staly se tak 

nějak automaticky součástí našich životů. 

Neviditelný koronavirus učinil všem plánům na dlouhé měsíce přítrž. S tím ale také zasáhl 

citelně do hospodaření spolku. Nejsme samozřejmě spolkem výdělečným. Živit se nicméně 

musíme. Potřebujeme zajistit provoz sekretariátu, který stojí za organizací mysliveckého 

života, a musíme udržet v chodu Bažantnici, která má jako objekt svoje nejlepší dny dávno za 

sebou. Z výše uvedených akcí, ač jsou vždy motivovány především snahou o vyrovnaný 

rozpočet, zajištění služeb a vyžití pro myslivce, nám přece jen nějaké prostředky na chod 

organizace vždy zůstaly. Nejsou-li ovšem akce, nejsou ani prostředky. 

Proč o této celkem jasné záležitosti na tomto místě píšu? Důvod je zřejmý. Blíží se konec 

roku a s ním se blíží i termín placení členských příspěvků. Chtěl bych proto apelovat na 

všechny myslivce, aby zůstali naší organizaci věrní a včas příspěvek uhradili. Jen tak 

zajistíme bezproblémové fungování OMS a všech jeho služeb pro myslivce v příštím roce.  

Nezaškodí také, když si všichni zkontrolujeme zpětně členství na rok letošní, zda jsme 

náhodou něco nezanedbali. Každoročně se objeví několik desítek myslivců, kteří tuto 

skutečnost zjistí při pohledu do dokladů až těsně před hony, které jsou letos značně omezeny. 

Uvědomme si, prosím, že jsme v tom případě celé předchozí měsíce chodili do honitby bez 

splnění základní zákonné podmínky – pojištění! 

Obracím se i na ty, kteří momentálně členy ČMMJ z nejrůznějších důvodů nejsou a 

argumentují obvykle vysokou cenou „pojistky“. Oni ve skutečnosti nehovoří o pojištění, ale o 

výši „členského příspěvku“, v němž je povinné pojištění zahrnuto jako jedna jeho součást. 

Porovnávají tím neporovnatelné. Srovnávají členský příspěvek s pojistnými produkty jiných 

subjektů.  



Stránka 2 z 6 

 

Možná, že by právě v těchto dnech, kdy se snažíme v rámci svých možností pomoci ostatním, 

nezaškodilo zaplacením příspěvku podpořit naši stavovskou organizaci. Její podporou totiž 

podporujeme myslivost jako celek a pracujeme pro budoucnost celého odvětví.  

Chceme-li z podobného kroku mít, jako obvykle, nějaký osobní profit a cítit, že jsme 

neprodělali, uvědomme si, že máme – v rámci členského příspěvku - nejen povinné, ale také 

osobní úrazové pojištění, úrazové pojištění společných loveckých i kulturních akcí místních 

spolků v případě, že členy ČMMJ je alespoň 80% jejich členů, a doslova za jeden pár 

stokorun navíc i možnost připojištění loveckého psa. Rozdíl základní výše příspěvku 

(zahrnující výše uvedené benefity) a pojistných produktů jiných pojišťoven je přitom roven 

ceně jedné jediné bedny „plzně“. 

Zauvažujme prosím nad uvedenými řádky a popřemýšlejme, zda by se v tom našem 

novoročním plánování dnů a týdnů příštích, nenalezla jedna malá skulinka pro udržení, resp. 

znovunavázání vztahu s naší dosud nejpočetnější mysliveckou organizací. 

Do Nového roku vám za celou mysliveckou radu OMS Třebíč přeji především pevné zdraví, 

jistou mušku, spoustu klidu, potěšení v kruhu blízkých a Myslivosti zdar!  

Josef Drmota 

Z činnosti OMS 

Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR 

a) MR rozhodla o výměně kuchyňské linky, úpravě kuchyňky a nákupu sporáku ve III. patře 

budovy – kuchyňka byla částečně externími firmami a částečně svépomocí členů 

myslivecké rady rekonstruována a je k dispozici ubytovaným. Zároveň může být využita 

k přípravě občerstvení do loveckého salonku. 

b) MR rozhodla uzavřít smlouvu na likvidaci odpadních vod Vodárenskou akciovou 

společností, a.s.  

c) Uskutečnila se část plánovaných akcí – aktiv mysliveckých hospodářů, kynologické akce 

a v náhradním termínu chovatelská přehlídka trofejí.  

d) Byla ukončena administrace závěrečné zprávy k rekonstrukci loveckého salonku. 

Z Nadace ČEZ přišlo vyrozumění o přijetí závěrečné zprávy bez výhrad. 

e) MR rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu na zemědělské pozemky u Bažantnice se 

společností Statek Dubinka s výší pachtu 3500,-Kč/ha/rok. 

f) MR schválila uzavřít dohodu o spolupráci se soukromou SZŠ v Pozďatíně – jedná se o 

umožnění složení zkoušek z myslivosti studentům SZŠ v rámci kurzu OMS Třebíč 

g) EK byl zpracován návrh rozpočtu OMS na rok 2021 pro předložení na okresním sněmu 

h) MR kooptovala Ing. Jana Klusáčka na pozici předsedy myslivecké komise, pana 

Jaroslava Kejnovského, na pozici předsedy kulturně propagační komise a Ing. Aleše 

Dočekal na pozici člena rady. Kooptace platí do okresního sněmu. 

i) Myslivecká rada uložila ekonomické komisi zapracovat připomínky z kontroly DR do 

směrnice č. 001/2018 a provedení inventarizace majetku. 

j) MR rozhodla předat děkovné listy osobám, které jsou 50 let členy ČMMJ, v tomto roce 

osobně nebo poštou vzhledem k nekonání okresního sněmu. 

k) Byla podepsána nová dohoda o uznání dluhu s paní J. Havlenovou, bývalou jednatelkou 

společnosti H&F mont, s.r.o.. V den podpisu dohody o uznání dluhu byla uhrazena první 

splátka ve výši 40 tis. Kč.  

l) Byla uzavřena smlouva s Krajem Vysočina na výkup čelistí černé zvěře ulovené v době 

od 1.10.2020 do 30.9.2021 za stejných podmínek jako v letošním roce. 
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Plán nejbližších akcí OMS Třebíč 

2. 12. 12 - 17 hod Úřední den pro členy OMS v Náměšti nad Oslavou 

V tento den budou omezené úřední hodiny na Bažantnici: od 7:00 do 10:30! 

 

Vzhledem k současné situaci s koronavirem je osud všech naplánovaných akcí nejistý. Byli 

jsme nuceni odložit konání okresního sněmu, zrušit barvářské zkoušky honičů, Memoriál 

Josefa Venhody i hodnotící schůzi komisí. Sledujte web OMS, kde najdete aktuální 

informace o akcích OMS. Termíny a podmínky se mohou lišit od plánu činnosti na rok 

2021. Přesto věříme, že se to stane pouze občas a že se v průběhu roku 2021 situace 

s koronavirem vyřeší. 

 

 

Další informace 

Platba členství v ČMMJ + pojištění  

Platbu není třeba nechávat na poslední chvíli, jelikož členství se platí vždy na kalendářní 

rok, tedy od 1.1. do 31.12. V případě, že členský příspěvek nebude zapsán do konce 

kalendářního roku, členství v ČMMJ zaniká a tím i pojištění. Upozorňujeme, že pokud tedy 

budete hradit ČP až na již probíhající kalendářní rok, vzniká Vám nepojištěné období. 

Členství můžete uhradit osobně na sekretariátu OMS Třebíč na Bažantnici 462 nebo lze vše 

vyřídit na dálku – bankovním převodem dle návodu na odkazu http://omstrebic.cz/wp-

content/uploads/2020/11/CP_vyrizeni_na_dalku.pdf (v případě dotazů volejte na tel. 

731 485 679). Využít můžete také úřední den v Náměšti nad Oslavou ve výše uvedeném 

termínu. 

 

Kurz a zkoušky pro myslivecké hospodáře 

Myslivecká rada rozhodla nabídnout na rok 2021 uspořádání kurzu pro zájemce o zkoušky 

pro myslivecké hospodáře. Přihlášky je možné podávat v termínu do 23. 12. 2020. Pokud 

máte o složení zkoušky pro myslivecké hospodáře zájem, přihlaste se co nejdříve. Kurz se 

uskuteční v případě dostatečného počtu zájemců. (Při podání přihlášek není rozhodující doba, 

kdy byla absolvována základní zkouška z myslivosti.)  

Cena kurzu je 5.500,- Kč pro členy ČMMJ, 7.500,- Kč pro nečleny.  

Formulář přihlášky a bližší pokyny k platbě naleznete na odkazu http://omstrebic.cz/kultura/ 

 

Kurz a zkoušky z myslivosti 

Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude zahájen 9. ledna 2021. Pokud máte o složení 

zkoušky zájem, hlaste se prosím co nejdříve. Příjem přihlášek nejpozději do 4. 1. 2021. 

Cena kurzu je 5.000 Kč a pro učitele ZŠ a MŠ 1.000 Kč. 

Formulář přihlášky a bližší pokyny k platbě naleznete na odkazu http://omstrebic.cz/kultura/ 

 

O případných změnách termínu z důvodu nejistého vývoje situace s koronavirem Vás 

budeme informovat.  

 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/11/CP_vyrizeni_na_dalku.pdf
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/11/CP_vyrizeni_na_dalku.pdf
http://omstrebic.cz/kultura/
http://omstrebic.cz/kultura/
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Vyzvedávání objednávek soli, plánů činnosti, kalendářů 

Objednanou kamennou sůl, plány činnosti a kalendáře na rok 2021 je možné vyzvedávat na 

sekretariátu OMS na Bažantnici (v úředních dnech nebo v ostatních pracovních dnech po 

předchozí domluvě na tel. 731 485 679). 

 

Návrhy na propůjčení vyznamenání 

Do 30.11. můžete zasílat návrhy na propůjčení vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ III. a 

II. stupně a na udělení Věrnostní medaile. Návrhy s řádným odůvodněním zasílejte na adresu 

OMS, případně na email OMS jednatel@omstrebic.cz. 

 

Dovolená – úřední dny v prosinci na OMS 

Jednatel OMS bude během prosince čerpat řádnou dovolenou a sekretariát bude tedy uzavřen: 

18.12., 22.12., od 24.12. do 29.12.2020 a od 31.12. do 3.1.2021. Prosíme tedy o vyřízení 

všech záležitostí včas (v nutných případech se lze domluvit na tel. 731 485 679). 

V prosinci můžete využít následujících úředních dní (ostatní dny možno po tel. domluvě): 

▪ 2.12.  
na Bažantnici od 7:00 do 10:30, na MěÚ v Náměšti nad Oslavou od 12:00 do 17:00 

 

▪ 7.12., 9.12., 14.12. a 16.12.  
na Bažantnici jako obvykle 7:00-11:30, 12:00-17:00 

 

▪ 21.12., 23.12. a 30.12.  
na Bažantnici v omezených úředních hodinách! 8:00-11:30, 12:00-16:00 

 

Zajímavé přednášky ke zhlédnutí online 

Na následujících odkazech ČZU si můžete poslechnout záznamy přednášek ze seminářů, na 

které Vás v nedávné době zvala ČMMJ. 

o Seminář o zpracování zvěřiny a biologie zvěře 

o Srnčí zvěř z etologického hlediska 

o Genetika pro myslivce a faktory ovlivňující růst 

 

Trubačský kroužek 

Troubení je prastarou tradicí české myslivosti, která se v posledních desetiletích vrací do naší 

myslivecké praxe, takže už jen málokterý hon, naháňka, zkoušky loveckých psů či jiná 

myslivecká akce se obejde bez trubačů. Tóny borlic a lesnic dokážou navodit tu správnou 

loveckou atmosféru. Slogan Klubu trubačů ČMMJ zní: „Alespoň jeden trubač do každého 

mysliveckého spolku...", tak proč mu nejít maličko naproti?! 

I v našem okrese působí celá řada trubačů sdružených do výběrových trubačských souborů, 

nebo naopak troubících samostatně. Možná je mezi námi i řada zájemců, kteří by si rádi ke 

troubení dodali odvahu, nebo i řada již samostatně hrajících trubačů, kteří by si rádi 

vyzkoušeli souhru s ostatními ve vícehlasých loveckých skladbách. 

mailto:jednatel@omstrebic.cz
https://mediasite.czu.cz/Mediasite/Catalog/catalogs/zpracovani_zveriny
https://mediasite.czu.cz/Mediasite/Play/ea625d3eef1745b8a31c212a6042fc661d?catalog=ecf489aa659e42d7be4997816641657821
https://mediasite.czu.cz/Mediasite/Play/a237b762f59a40aaba7feae77a1585d11d?catalog=ecf489aa659e42d7be4997816641657821
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Napadlo nás tedy zorganizovat na půdě OMS Třebíč Trubačský kroužek, který by takové 

možnosti poskytoval – účastníkům by nabídnul následující možnosti: 

• Souhra – tzn. zahrát si  ve vícehlase, udržet při tom spolehlivě svůj základní  hlas 

nebo si zahrát vyšší, nižší (basový) 

• Rozšíření repertoáru praktických, případně i koncertních skladeb, užitečných při 

mysliveckých i kulturně společenských akcích 

• Naučit se s ostatními nové skladby správně bez rytmických či melodických chyb, 

které by mohly vzniknout při samostudiu 

• V případě zájmu proniknout i do techniky krytí a kvalitní intonace krytých tónů 

(spíše individuálně nebo v malých skupinkách)  a  výrazně si tak rozšířit interpretační 

možnosti 

• Pravidelně nebo aspoň občas se potkávat, navazovat přátelství, vytvářet účelové nebo 

i stálé trubačské skupinky  či  soubory a časem jimi také podporovat OMS na  jeho 

akcích od zkoušek loveckých psů, přes sněmy až po plesy. 

Na rozdíl od trubačského souboru s přísnými pravidly, nekompromisní docházkou na 

zkoušky, vyššími nároky a ambicemi, by mohl být Trubačský kroužek OMS Třebíč 

pohodovou platformou pro individuální či skupinové postupné trubačské pokroky, výměnu 

zkušeností i získávání zdravého trubačského sebevědomí.   

Pro zahájení kroužku potřebujeme zjistit předpokládaný počet zájemců. Svůj zájem tedy 

hlaste už nyní prosím – kontaktní osoba PhDr. Marie Nováková,  e-mail rybarka@rybarka.cz, 

nejpozději v termínu do 4. ledna 2021. Při dostatečném počtu zájemců by mohl 

kroužek  probíhat na Bažantnici již od ledna 2021, pokud to situace dovolí. Předpokládáme, 

že by se kroužek mohl konat jednou za dva týdny v pondělí nebo pátek v odpoledních až 

podvečerních hodinách. Konkrétní data by byla domluvena s přihlášenými zájemci.  

Těšíme se na setkávání s loveckou hudbou! 

Ing. Miroslav Nováček 

nadšený trubač 

 

mailto:rybarka@rybarka.cz
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Nabídka pro členy 

 

Partneři OMS Třebíč 
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Bažantnice 462                                         E-mail: jednatel@omstrebic.cz         Zapsán ve spolkovém rejstříku 

674 01 Třebíč                                           URL: http://omstrebic.cz/                  u MS Praha, oddíl L, vložka 46639 

mailto:jednatel@omstrebic.cz
http://omstrebic.cz/

