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

Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč
Březen 2021
Vážení přátelé, myslivečtí kolegové!
Rok se s rokem sešel a celá naše společnost je opět zmrazena náporem zrádného koronaviru.
Nehodlám na tomto místě rozebírat v mnoha směrech tisíckrát rozebraná vládní opatření, ani
chování politiků i prostých lidí v době ohrožení. Pouze bych se s dovolením na danou dobu
velmi stručně podíval očima myslivce a místopředsedy OMS Třebíč.
Je bez nejmenších debat, že vývoj událostí ovlivnil v uplynulých měsících životy nás všech,
myslivost a OMS nevyjímaje. Omezení akcí, zákazy shromažďování, problémy doprovázející
společné lovy, dopady na ekonomiku jednotlivých spolků jsou jen malým výčtem toho, co jsme
museli absolvovat a s čím jsme se museli smířit.
Přestože část uvedených skutečností měla negativní dopad především na finance, byla jimi
postižena zejména stránka sociální, lidská. Naše hospodářství, ekonomika spolků, a
koneckonců i většiny z nás, nebyla před příchodem krize naštěstí v tak katastrofálním stavu, že
bychom nebyli schopni dosavadní újmy přežít. Nebo se z nich alespoň po čase „oklepat“. Tedy
samozřejmě za předpokladu, že se podaří vše v rozumném časovém horizontu zvládnout a
zvrátit běh do normálnějších kolejí.
Co však vidím jako zcela zásadní, je právě ochuzení v oblasti společenské. Všem nám určitě
životně chybí posezení s kamarády po honu nebo schůzi. Všichni jsme ochuzeni o neproběhlé
akce typu plesů, posledních lečí, dětských dnů a ostatních aktivit, kterými se spolkový
myslivecký život na venkově vždy vyznačoval. Stejná situace panuje i v rámci aktivit OMS
Třebíč. Naštěstí se i v této nelehké době podařilo zrealizovat několik zásadních akcí, nehledě
na organizační komplikace, které to s sebou přinášelo. Z nich uvedu alespoň rámcový přehled.
Myslivecká rada se sešla na několika sezeních distanční formou, aby byl zajištěn alespoň
životně důležitý chod sekretariátu a OMS. Aktivní byli kynologové, kterým se v podzimních
termínech podařilo uspořádat několik zkoušek loveckých psů a zejména po dlouhých letech
zrekonstruovat umělou noru na Bažantnici - velký dík jménem všech. V provizorním módu bez
společenské části proběhly i letošní zkoušky z myslivosti. Jsem velmi rád, že se distančním
způsobem podařilo oficiálně zahájit a také odpřednášet velkou část látky kurzu nového, čímž
jsou splněny podmínky pro zahájení roční adeptské praxe uchazečů.
Jako obrovské štěstí vidím skutečnost, že praktická myslivost provozovaná v honitbách je po
celou dobu pandemie hodnocena jako hospodářská činnost a nepodléhá zásadním omezením.
Je to určitá satisfakce celého oboru ze strany státu a nepřímé uznání jejího významu. Važme si
této skutečnosti i výjimek z omezení pohybu, které myslivci z podstaty svojí záliby mohou
využít.
Uvědomme si na tomto místě, prosím, že je to ale také jeden z hmatatelných dopadů aktivity
ČMMJ, která tuto výjimku pro všechny naše myslivce vyjednala! A vzpomeňme na tuto
skutečnost v okamžiku, kdy se budeme chystat zaplatit „výhodné“ pojištění na příští rok jiným
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způsobem. Možná bychom se mohli u zástupců dotčených pojišťoven přeptat, cože pro
myslivce nejen v době koronavirové krize udělali…
Doba, kterou právě prožíváme, není snadná, vyžaduje mnohá omezení i flexibilní organizační
zásahy. Dočasně se s nimi žít dá. Nicméně, čím dříve skončí, tím lépe, nejen pro naši myslivost.
Udělejme, moc prosím, všichni vše pro to, aby se situace co nejdříve znormalizovala.
Přispějeme k tomu zejména svým promyšleným a zodpovědným chováním. Nehledě na
smyslnost či nesmyslnost okolních opatření…
Přeji vám všem pevné zdraví a Myslivosti zdar!
Josef Drmota

Z činnosti OMS
Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR
a) MR schválila lektory kurzu z myslivosti 2021-2022 a vedoucím kurzu stanovila Mgr. Josefa
Drmotu.
b) MR schválila zkušební senát pro zkoušky z myslivosti dne 19.2.2021 pro kurz 2020-2021 –
předseda Josef Smutný, místopředseda Ing. Jaroslav Kotrba, zkušební komisaři - Ing.
Sedláček, Ing. Texl, J. Jurka, Mgr. Drmota, Ing. Šíma, J. Krouchal, Bc. K. Horký a schválila
jednatele OMS Ing. Aleše Dočekala osobou pověřenou za organizaci zkoušek.
c) MR rozhodla pronajmout Bažantnici společnosti BRIGHT RELIABILITY, s.r.o. od
1.1.2021. Zároveň schválila dohodu o ukončení nájmu se společností CONSTRUCT STEEL
s.r.o. ke stejnému datu.
d) MR rozhodla neudělit souhlas s pořádáním zkoušek loveckých psů OMS Znojmo
v honitbách na okrese Třebíč.
e) MR schválila seznam navržených kandidátů na propůjčení vyznamenání ČMMJ
f) MR rozhodla o podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ na rekonstrukci elektroinstalace
(+ sociální zařízení pro lovecký salonek), alternativně na pořízení ČOV a pověřila předsedu
projednáním příspěvku a přípravou žádosti.
g) MR pověřila jednatele, aby zjistil možnosti zapsání umělé nory, kynologické chatky a
pergoly u Bažantnice do katastru nemovitostí jako stavby.
h) Vytrvalým jednáním s bývalým nájemcem Bažantnice společností H&F Mont, s.r.o., bylo
docíleno splacení celé dlužné částky za pronájem Bažantnice ve výši cca 78 000,- Kč.

Zkoušky z myslivosti
Za velmi nestandardních podmínek byl v pátek 19. února na Bažantnici zakončen kurz
z myslivosti. Stejně jako celý kurz, který začal v loňském roce v lednu, byly zkoušky výrazně
ovlivněny současnou epidemiologickou situací. Přesto dokázal OMS zkoušky řádně připravit a
zorganizovat nejen v souladu s právními předpisy, směrnicí ČMMJ ale také nařízeními vlády
omezujícími akce podobného typu např. počtem max. 10 osob v jedné místnosti a
všudypřítomnou dezinfekcí.
Adepti byli rozděleni do tří skupin, které se postupně na Bažantnici vystřídaly, aniž se
vzájemně potkaly. Zkoušení každé skupiny trvalo cca dvě hodiny a probíhalo současně
v hlavním sále a v loveckém salonku. Zahájeno i zakončeno bylo troubením. Přivítání, sdělení
organizačních pokynů a následně vyhodnocení každé skupiny provedli předseda zkušební
komise pan Josef Smutný, předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček a místopředseda OMS
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Třebíč a vedoucí celého kurzu Mgr. Josef Drmota. Necelou hodinu po ukončení zkoušení
posledního adepta byly již vytisknuty a podepsány protokoly o zkoušce i osvědčení o vykonání
zkoušky. Zkoušky probíhaly plynule, klidně, bez jakýchkoliv problémů.
Adepti byli v letošním roce velmi dobře na zkoušky připraveni, na čemž se shodli
všichni zkušební komisaři. Všichni tak u zkoušek prospěli, šest z nich dokonce prospělo
s vyznamenáním. Odměnou jim kromě osvědčení o zkoušce byly také dary od partnerů OMS –
společností Lovecký svět a KOZAP.
Na hladkém průběhu zkoušek z myslivosti měli kromě organizátorů v čele s jednatelem
Ing. Alešem Dočekalem mimořádný podíl také stanovení zkušební komisaři, kteří byli ochotni
za současné situace na zkoušky přijet a adeptům se věnovat. Zkušební senát vedl z funkce
předsedy již zmíněný Josef Smutný, místopředsedou byl Ing. Jaroslav Kotrba a jednotlivé
předměty zkoušeli Ing. František Texl, Jiří Jurka, Mgr. Josef Drmota, Ing. Jaroslav Šíma,
Jaroslav Krouchal, Ing. Tomáš Sedláček a Bc. Karel Horký.
Škoda, že novým myslivcům nemohlo být osvědčení o vykonání zkoušky předáno jako
v minulých letech na společném posezení. Budeme věřit, že v příštím roce budeme moct kurz
adeptů i zkoušky z myslivosti provést podle našich představ, ale že zároveň adepti budou stejně
dobře připraveni jako letos.
Všem novým myslivcům upřímně blahopřejeme ke složení zkoušky a přejeme, aby našli
brzy uplatnění v honitbách našeho okresu.

Plán nejbližších akcí OMS Třebíč
Nejbližší akce jsou naplánovány na měsíc duben. Vzhledem k současné situaci s koronavirem
je osud všech naplánovaných akcí nejistý. Sledujte web OMS, kde najdete aktuální
informace o akcích OMS. Termíny a podmínky se mohou lišit od plánu činnosti na rok
2021.

Další informace
Mimořádná opatření a výkon práva myslivosti
Výkon práva myslivosti není kromě společného lovu zvěře omezen, a to jak z důvodu zabránění
šíření nebezpečných nemocí, tak z důvodu předcházení škodám způsobených zvěří a rovněž z
důvodu zabránění strádání zvěře. Více zde: https://www.cmmj.cz/zakaz-zkousek-aspolecnych-lovu/
Upozorňujeme, že informace mohou být v následujících dnech opět zpřesňovány či
doplňovány. Samozřejmě také doporučujeme, aby každý sám posoudil nezbytnost provádění
těchto činností.
Kurz a zkoušky pro myslivecké hospodáře
Myslivecká rada rozhodla v roce 2021 uspořádat kurz pro zájemce o zkoušky pro myslivecké
hospodáře. Přihlášky je možné podávat v termínu do 31. 3. 2021. Pokud máte o složení zkoušky
pro myslivecké hospodáře zájem, přihlaste se co nejdříve. Kurz se uskuteční, zájemců je již
přihlášeno dostatek. Kapacitně ale není omezen. Kurz začne přípravným školením v termínu
10. a 11. dubna. V případě, že nebude možné je uskutečnit prezenční formou na Bažantnici,
proběhne distanční formou.
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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/
Trubačský kroužek
Tuto aktivitu jsme nabídli myslivcům v našem posledním zpravodaji. Nabídku využilo cca 10
osob, které by rády kroužek navštěvovaly. Vzhledem k současné situaci zatím nebylo možné
kroužek zahájit. Přesto byli všichni zájemci vyrozuměni o tom, že jejich zájem evidujeme a
jakmile to bude možné, bude jim sdělen termín první schůzky. Zároveň jim byla prozatím
nabídnuta konzultace k výběru nástroje, popř. jeho zapůjčení.
Pokud by se našel ještě nějaký zájemce, hlaste se paní PhDr. Marii Novákové, e-mail
rybarka@rybarka.cz
Program péče o krajinu (PPK) pro rok 2021 - dotace z MŽP
Od 26. 2. 2021 do 29. 3. 2021 je otevřena výzva Ministerstva životního prostředí pro příjem
žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro
zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)
Podporovány jsou např. výsadby nelesní zeleně, tvorba mokřadů a tůní, realizace prvků ÚSES
(Územní systém ekologické stability) a další opatření na podporu biodiverzity a obnovy
krajinných struktur.
V rámci je Výzvy alokováno 20 mil. Kč pouze na výsadby nelesní zeleně ve volné krajině. V
rámci PPK B je možno žádat na opatření ve volné krajině, dotace pokryje až 100 % způsobilých
nákladů. Minimální výše žádosti není stanovena a horní hranice je 250 tis Kč. Alokováno je v
PPK B celkem 60 miliónů korun.
Způsob podání žádosti, její hodnocení a další důležité informace jsou k nalezení
na https://www.mzp.cz/cz/program_pece_krajina_vyzva_unor.
Dotazy na zkušenosti s čerpáním prostředků z PPK můžete vznést i na předsedu OMS, Ing.
Tomáše Sedláčka, tel. 724 189 090.
Omezení úředních hodin 22. března 2021
V pondělí 22.3.2021 budou úřední hodiny na Bažantnici z důvodu plánovaného přerušení el.
energie pouze v odpoledních hodinách (12:00-17:00).

Kynologická komise OMS Třebíč – zhodnocení
činnosti v roce 2020
Dovolte mi zhodnotit práci a činnost kynologické komise v roce 2020, a to průřezem všech
událostí. Podrobné informace z kynologických akcí byly zveřejňovány průběžně na webu
OMSu Třebíč.
Rok 2020 byl v mnoha ohledech velmi specifický a ovlivnil mimo jiné také chod naší činnosti.
První schůze kynologické komise musela být s ohledem na vládní opatření zrušena, i když tato
schůze je vždy důležitá ve vztahu k zahájení kynologické sezóny. Sešli jsme se až v červnu,
abychom zajistili naplánované akce a sestavili předběžný plán kynologických akcí na rok 2021.
Sestavili jsme novou kynologickou komisi, která je v současné době devíti členná. Dále bylo
dojednáno, že na schůze budeme zvát všechny rozhodčí a příznivce lovecké kynologie a bude
Stránka 4 z 11

jim udělen poradní hlas. Probírali jsme ekonomickou stránku kynologické komise a naplánovali
obnovení umělé nory v areálu Bažantnice, která byla radou odsouhlasena již 25. 7. 2018.
První realizovanou kynologickou akcí byly Podzimní zkoušky, které se konaly v Jemnici na
konci května. V řádném termínu následovaly Zkoušky norování v Mohelně, na konci června
odložené Zkoušky vloh ve Slavicích a v červenci Jarní svod psů na Bažantnici. Další akce se
konaly podle plánu. Jednalo se o Barvářské zkoušky v Rudíkově, Lesní zkoušky v Hrotovicích,
následovaly Podzimní zkoušky v Třebelovicích a Zkoušky norování v Nových Syrovicích.
Zkoušky vodní práce v Hostákově byly zrušeny pro malou účast přihlášených a konání dalších
naplánovaných akcí zkomplikovala vydaná vládní opatření. Memoriál Josefa Venhody –
všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen byly zrušeny bez náhradního termínu a termín
Barvářských zkoušek honičů byl nejprve o měsíc posunut a následně z důvodu vládních
opatření zrušen. Startovné bylo všem účastníkům vráceno.
Chtěla bych tímto poděkovat Mysliveckým spolkům, které pořádaly v roce 2020 kynologické
akce za propůjčení honiteb, zázemí a přátelskou atmosféru. Velice si vážíme toho, jak skvěle
spolupracovali na výběru vhodných lokalit a personálního zajištění, aby vše probíhalo ve
prospěch pořádané akce. Jedná se o Myslivecký spolek Vrbova bažantnice Jemnice,
Myslivecký spolek Mohelno, Myslivecký spolek Slavice, Myslivecký spolek Rudíkov,
Myslivecký spolek Hrotovice, Myslivecký spolek Třebelovice a Myslivecký spolek
Nové Syrovice. Prosím předsedy uvedených spolků, aby poděkování předali také svým členům.
Dobrou připravenost akcí potvrzuje také zpětná vazba účastníků. Ještě jednou velké díky.
Poděkování patří také adeptům z Mysliveckého kurzu, kteří se na akce hlásili a pomáhali,
kde bylo potřeba. Babylonští trubači ochotně a bezplatně zahájili Jarní svod psů, a tím dali celé
akci tu správnou mysliveckou atmosféru. Děkujeme.
Další poděkování patří Lence Suché, člence kynologické komise, která dojednala
s dodavatelem krmiv značky Calibra slevy, a tak můžeme nakupovat pro účastníky zkoušek za
velmi výhodné ceny, čehož jsme také na kynologické akce využili. Dále dojednala dárkové
poukazy od firmy Bracca.
Nyní přistoupím k ekonomické stránce kynologické komise: v tabulce uvádím bilanci
z jednotlivých akcí, s tím, že v nákladech jsou zohledněny odměny pro účastníky zkoušek,
výplatní listina rozhodčích, nájem honitby a platba za každého přihlášeného psa, která náležela
pořádajícím mysliveckým spolkům.
PZ 23.5.2020

MS Jemnice

5 955,05 Kč

ZN 6.6.2020

MS Mohelno

6 757,04 Kč

ZV 20.6.2020

MS Slavice

7 321,08 Kč

BZ 27.6.2020

MS Rudíkov

2 195,04 Kč

JS 4.7.2020

Bažantnice

LZ 1.8.2020

MS Hrotovice

4 446,00 Kč

VP 29.8.2020

MS Hostákov

0,00 Kč

PZ 5.9.2020

MS Třebelovice

13 250,00 Kč
Zrušeno u důvodu malého počtu
přihlášených účastníků

1 117,08 Kč
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ZN 3.10.2020
MJV
24.-25.10.2020
BZH 20.10.2020
CELKEM

MS
Syrovice

Nové

0,00 Kč

MS Jemnice
MS
Syrovice

4 553,04 Kč

Nové

-1 743,95 Kč

Zrušeno
opatření

z důvodu

vládních

Nakoupeny poháry, které se použijí
na akce v roce 2021

43 850,38 Kč

Kynologická komise pracovala s kladným výsledkem 43 850,38 Kč, a to díky sponzorům
a vzdání se služného a dalších výloh některých rozhodčích z výkonu loveckých psů.
Snad největším úkolem v roce 2020 byla znovuobnovení umělé nory v areálu Bažantnice.
Úkolu se ujal člen kynologické komise pan Petr Pelech, který zde odvedl neskutečné množství
práce. Nejdříve bylo nutné odvézt vše, co tam nepatřilo (staré zbytky oplocení, kameny a vše
co tam překáželo). Následovala brigáda, v rámci které se odkopávaly drny okolo nory, nora se
vyčistila a znovu se vyváželo vše, co tam být nemělo. Brigády jsem se osobně zúčastnila
společně s Milošem Knotkem a adepty Mysliveckého kurzu, kteří ochotně přijeli ve složení
MVDr. Jan Pešička, Vojtěch Toufar, Jan Kameník a Michal Cejpek. V dalších termínech
následovaly terénní úpravy, odvoz sutě a všeho možného odpadu, který se tam za několik let
nastřádal, dovoz kameniva, štěrku a prosívky na zpevnění okolí nory. Když vše bylo upraveno,
bylo potřeba pozemek oplotit. Oplocení dodavatelsky zajišťovala firma, která se specializuje
na plotové systémy. Práce byly dokončeny na podzim, a po celou dobu na vše dohlížel ostřížím
okem pan Petr Pelech, který také do areálu umělé nory věnoval zahradní dřevěný domek na
uskladnění nářadí a další potřeby. Pak už zbývala jen poslední část realizace, a sice sehnat na
zaplacení finanční prostředky. OMS Třebíč uhradil 40 % nákladů, zbylé finanční prostředky
poskytli myslivci, kynologové a oslovení lidé. Všem tímto také děkuji.
V této poslední části realizace renovace nory se ujali iniciativy někteří členi kynologické
komise, kteří oslovili kamarády, přátele a známé. Děkuji Jirkovi Jurkovi, že se tohoto úkolu
společně ujal a pomohl oslovit případné dárce. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat
následujícím přispěvatelům, kterými jsou: Ing. Bronislav Vala, Jiří Jurka, Jaroslav Adam, Jiří
Valeš, Josef Soukup, Ing. Antonín Měrka, Ing. Tomáš Pelán, neznámý dárce, Radovan Mittner,
Radek Svoboda, Antonín Malena, Ing. Tomáš Sedláček, dále Myslivecký spolek Štěměchy,
Myslivecký spolek Slavice, Myslivecký spolek Třebelovice a Myslivecký spolek Velká Bíteš.
Celkový objem peněžních prostředků činil 53 500 Kč.
Dále ochotně přispěli osloveni účastníci honu konaného 6. 12. 2020 ve Slavicích: Ing. Petr
Cejpek, Ivo Cejpek, Jiří Cejpek, Jana Píchová, Jiří Doležal, Ivo Doležal, Martin Svoboda,
František Dolíhal, Ladislav Smutný, Jaroslav Vecheta, Jiří Jurka, Jiří Novotný, Jakub Teplý,
Josef Smutný, Pavel Stuchlík a Petra Illová. Příspěvek od účastníků činil 2 500 Kč.
Myslivecký spolek Třebenice, v čele s předsedou Vlastimilem Fialou oslovil účastníky honu
11. 12. 2020. Pan Fiala umístil zapečetěnou pokladničku na místo, kam mohli účastníci honu
přispět jakoukoli částkou, zapečetěnou pokladničku mi pak předal a objem finančních
prostředků činil 4 000 Kč.
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Dne 12. 12. 2020 Myslivecký spolek Klučov-Lhota také požádal účastníky honu o příspěvek
na znovuobnovení umělé nory a zde se vybralo 7 000 Kč, a to díky příspěvkům od
následujících: Vítězslav Hanzl, MUDr. Pavel Piler, Jiří Jurka, JUDr. Karel Holub, Aleš Láník,
Jarmila Kaejlová, Jan Klusáček, Jakub Teplý, Miroslav Mrňa, Miroslav Nedvědický, Rostislav
Skoumal, Blažena Skoumalová, Josef Kudláček, Zdeněk Krejčí, Květoš Havlíček, Jan Šimeček,
Josef Rigl, Štěpán Nováček, Petr Kříž, Miroslav Topil st., Miroslav Topil ml., Pavel Černý,
Petr Suchánek, Zdeněk Lístek, Miloš Matoušek, JUDr. Emil Zvěřina, Michal Dokulil, Jan
Syrota, Josef Smutný, Petr Eichler, Miroslav Kalina, Jaroslav Čermák a jeden neznámý dárce,
(není zde započítaná částka příspěvků od sponzorů uvedených v předchozích odstavcích, kteří
ochotně přispěli vyšší částkou- celkem se na tomto honě vybralo 16 000 Kč).
Velice si všech uvedených Mysliveckých spolků a přispěvatelů vážíme, neboť neváhali
a přispěli na tuto finančně náročnou akci, a to zvláště dnes, v tak nelehké době pro mnohé z
nás. Ukázalo, jak jsme jako myslivci ochotni se semknout a společně pro dobrou věc si ukrojit
ze svého krajíce a podat pomocnou ruku.
Zbylé finanční prostředky na ve výši 8 143 Kč použijeme na dokončení finálních úprav nory
(renovace a nátěry laviček, případně na rekonstrukci kynologické chatky vedle budovy
Bažantnice).
Díky všem přispěvovatelům a lidem, kteří přiložili ruku k dílu je renovace umělé nory
dokončena a můžeme zde v roce 2021 uskutečnit zkoušky v norování.
Uplynulé období nás neušetřilo smutných oznámení, kdy naše řady opustil pan Jiří Šula,
rozhodčí z výkonu, myslivec, aktivní kynolog a organizátor, který neutuchajícím optimismem
se ujal každé kynologické akce v Nových Syrovicích, byl skvělým člověkem, který podal
pomocnou ruku, nebo poskytl cenou radu. Do věčných lovišť odešel pan Dušan Bouzek dalších
skvělý člověk, rozhodčí z výkonu, věčný optimista, který rozdával úsměv na rtu každému, koho
potkal, oplýval moudrem a životními zkušenostmi. Pan Josef Vrbka opustil naše řady nečekaně,
zpráva o jeho odchodu nás velmi zasáhla, patřil taktéž mezi aktivní kynology a rozhodčí, nebál
se vyslovit svůj názor na věc, do konce kynologické sezóny se zajímal o chod kynologické
komise na OMS Třebíč. Věnujme jim tichou vzpomínku.
V závěru mi dovolte Vám popřát pevné zdraví, spokojenost a úspěchy na poli kynologickém
i v soukromém životě.
Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč
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Fotoreportáž:
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Dovětek k obnově umělé nory
Jak myslivci ví, poslední roky nora nebyla využívána a byla ve velmi špatném stavu.
Kynologická komise opakovaně řešila, zda ji opravit nebo zlikvidovat. Poslední rozhodnutí
padlo roku 2019, kdy se komise zavázala noru svépomocí opravit za odhadnuté náklady na
materiál ve výši 40 tis. Kč. To také odsouhlasila myslivecká rada. Základem bylo uzavření
pachtovní smlouvy na pozemek pod umělou norou. Vstříc nám vyšli zástupci Lesy ČR, s.p. na
Lesní správě v Třebíči – Ing. Aleš Rusek a Ing. Petr Cejpek a smlouva byla uzavřena.
Vzhledem k organizaci MKP v roce 2019 a situaci s Covidem v roce 2020 se vlastní oprava
nory protáhla, ale zejména díky panu Petru Pelechovi, který byl hybnou silou celé akce a Mgr.
Evě Illové, se podařilo dotáhnout opravu umělé nory do zdárného konce. Protože se ukázalo,
že původní odhad nákladů byl podhodnocený, ujala se předsedkyně KK úkolu zajistit další
prostředky. Jak je uvedeno výše, povedlo se jí to.
Rádi bychom poděkovali za celou mysliveckou radu všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
k obnově umělé nory a přejme si, ať se tam letos po dlouhých letech sejdeme na zkouškách
z norování.
Myslivosti Zdar!
Tomáš Sedláček
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Partneři OMS Třebíč

Okresní myslivecký spolek Třebíč
Bažantnice 462
674 01 Třebíč

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

IČ: 67777864
Zapsán ve spolkovém rejstříku
u MS Praha, oddíl L, vložka 46639
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