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ZPRAVODAJ OMS TŘEBÍČ 

leden 2022  
 

 

 

Vážení přátelé, myslivečtí kolegové!  

 

Přichází další rok a s ním řada plánů a očekávání, v některých případech i obav a 

neznámých. Z hlediska myslivosti se jedná o poslední rok platnosti smluv na 

pronájem honiteb. Pokusme se proto, prosím, podívat zpět a pokusit se zhodnotit, co 

se nám v předchozím nájemním období povedlo a co by bylo možné zlepšit. Máme na 

to ještě celý jeden rok.  

Dříve, než se nadějeme, bude většina z nás stát před nutností obhájit před držiteli 

honitby pronájem na dalších deset let. Posuzováni můžeme být z nejrůznějších úhlů 

pohledu – jak jsme plnili svoje závazky, co se v honitbě vybudovalo, jak udržujeme 

myslivecká zařízení, přistupujeme ke škodám zvěří, ke kulturnímu životu v obci, a 

v neposlední řadě jaký je náš přístup k lovu.  

Udělejme tedy vše, co je v našich silách, aby byl obraz myslivosti před partnery i 

ostatní veřejností co nejlepší a abychom bez problémů mohli v stávajících honitbách 

dál pracovat a těšit se z veškeré související činnosti. Je samozřejmě otázkou, v jakém 

legislativním prostředí bude podpis budoucích nájemních smluv probíhat a jak 

zákonodárci přistoupí k přípravě nového znění zákona o myslivosti. Domnívám se 

nicméně, že právě nyní je ta nejlepší doba pro jejich oslovení a opakované 

vysvětlování přínosu současného pojetí myslivosti 

Jedna z výzev, která před námi určitě stojí, je pozvolna se blížící nebezpečí Afrického 

moru prasat. Dobře vím, že mnozí kolegové tuto skutečnost podceňují a opírají se 

zejména o zkušenosti ze zlínského kraje, kde se podařilo ohnisko onemocnění 

úspěšně zlikvidovat. Nenechme se ovšem touto skutečností ukolébat. Je to jediný 

případ na světě a jedním z důvodů, proč se to podařilo, byl právě ohniskový výskyt.  

Podíváme-li se na mapu aktuálně nakažených oblastí, a zejména na její vývoj v čase, 

vidíme velmi znepokojující postup onemocnění, které se k nám v tomto případě blíží 

v několika vlnách – ze severu od Německa a Polska, z východu ze Slovenska a 

jihovýchodní linie se z Maďarska posunula již k rakouským hranicím. Nemusíme být 

příliš zběhlí v geografii, abychom pochopili, že severní linie se zbrzdila jen díky 

pohraničním horám, kde je hustota výskytu černé zvěře výrazně nižší, než je tomu na 

ostatním území… 

Nechci být špatným prorokem, nicméně se zcela reálně obávám dalšího skokového 

zavlečení onemocnění do ohniska „před frontu“. Nahrává tomu vysoká mobilita lidí, 
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lovecká turistika a zejména nezodpovědné přesuny problémového sortimentu napříč 

Evropou. Stačí si jen připomenout nedávné zavlečení svalovcem nakažené zásilky 

několika set divočáků z Polska!  

Jako myslivci můžeme již nyní plošně proti Africkému moru prasat udělat jedno 

jednoduché opatření – snížit početní stav černé zvěře v honitbách. Postup 

onemocnění to zajisté nezastaví, nicméně alespoň zpomalí a oddálí problémy, které 

nám všem případný příchod onemocnění přinese. Využijme k tomu, prosím, v co 

největší míře zbývající zimní týdny. Přeji vám do nich pevné zdraví, co nejvíce 

pozitivních myšlenek i mysliveckých zážitků. Lovu zdar!  

Josef Drmota 
místopředseda OMS Třebíč 

 

Z činnosti OMS 

Vážení kolegové myslivci, vzhledem k tomu, že se podruhé nemohla uskutečnit 

hodnotící schůze komisí, rozhodli jsme se, že Vám v prvním letošním zpravodaji 

předložíme informace o činnosti jednotlivých komisí za celý rok 2021. 

 

Kulturně propagační komise 

Činnost této komise tradičně začala kurzem myslivosti a následnými zkouškami 

z myslivosti pro adepty z předchozího roku. Již na podzim roku 2020 byla uzavřena 

dohoda o spolupráci se střední zemědělskou školou v Pozďatíně. Díky tomu 

nastoupilo do kurzu 7 studentů této školy. K tomu se přidalo 13 řádných adeptů a 5 

zájemců z řad učitelů mateřských nebo základních škol. Celkově se tak jednalo o 

jeden z nejobsazenějších kurzů posledních let. Zahájení kurzu a přednášky z pěti 

předmětů proběhly v době lockdownu distančně, další dva předměty byly 

odpřednášeny prezenčně na Bažantnici a na SZŠ v Pozďatíně. 

Následná praxe adeptů, povinné 

střelby a účast na dalších akcích již 

proběhla téměř bez omezení kvůli 

COVIDu, byť zpravidla v pozměněných 

termínech, a adepti se mohli seznámit 

s běžnými mysliveckými činnostmi a 

nyní se mohou připravovat na zkoušky, 

které proběhnou v únoru letošního 

roku. 

Zkoušky adeptů předchozích (kurz 

2020/2021) proběhly za přísných 

protiepidemických opatření na Bažantnici v únoru. Adepti byli perfektně připraveni a 

všichni u zkoušek uspěli, někteří s vyznamenáním. 
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Radost z úspěchu a ze zdárného průběhu zkoušek kalila skutečnost, že nebylo možné 

uspořádat tradiční ples, slavnostně předat vysvědčení a přijmout nejlepší za účasti 

trubačů mezi myslivce. V době konání zkoušek totiž mohlo být v jedné místnosti 

maximálně 10 osob.  

V roce 2021 pořádal OMS i kurz pro myslivecké hospodáře. Zájemců bylo více než dost, 

celkem 15. I zde musely přednášky proběhnout v dubnu distanční formou. Po uvolnění 

opatření byly pro frekventanty připraveny další přednášky s praktickými ukázkami a 

proběhla také praxe v honitbách. Celý kurz byl zakončen zkouškami v říjnu. K těm se 

dostavilo 13 přihlášených a všichni zdárně zkoušky absolvovali.  

Oba kurzy proběhly za velkých omezení, zejména velká část přednášek se uskutečnila 

poprvé v historii distanční formou. Přesto se podařilo společným úsilím vše připravit, 

zorganizovat a v souladu s předpisy uskutečnit. Velké poděkování patří jednateli Aleši 

Dočekalovi, přednášejícím a zkušebním komisařům Františku Texlovi, Jiřímu Jurkovi, 

Josefu Drmotovi, Jaroslavu Šímovi, Jaroslava Krouchalovi, Tomáši Sedláčkovi, Karlu 

Horkému, Josefu Smutnému, Jaroslavu Kotrbovi a Milanu Doležalovi. Ti všichni 

přispěli ke zdárnému průběhu obou kurzů i zkoušek mysliveckých hospodářů.  

Další významnou akcí, kterou KPK připravila v roce 2021, byla Zlatá srnčí trofej. 

Termín konání musel být přesunut a nakonec se okresní kolo uskutečnilo na 

Bažantnici poslední víkend v červnu. Účast 32 dětí byla nižší oproti předchozím 

rokům. Hlavním důvodem bylo především uzavření většiny mysliveckých kroužků 

kvůli COVIDu. Přesto byla akce jako každoročně připravena i s doprovodným 

programem a zejména hodnotnými cenami pro vítěze i upomínkovými předměty pro 

všechny účastníky. Můžeme se také pochlubit účastí dvou zástupců z každé kategorie 

na národním kole soutěže, kde si všichni vedli velmi dobře. Deváté místo Daniely 

Svobodové v kategorii B a čtvrté místo Jana Sedláčka v kategorii A vypovídají o naši 

aktivní práci s mládeží. Velké poděkování patří všem, kteří s organizací pomohli, popř. 

se podíleli na doprovodném programu.  
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Dne 5.9.2021 jsme se vrátili k tradičně konané Svatohubertské troubené mši za 

všechny zemřelé a živé myslivce, lesníky, hospodáře ve volné přírodě, kteří 

v uplynulém i současném období udělali a nadále dělají s velikým úsilím prospěšnou 

všestrannou činnost ve prospěch těžce zkoušené a poškozené přírody následkem 

kůrovce a dlouhodobého sucha. 

Svatohubertskou troubenou mši zahájenou v 07:00 hod vykonal pan farář Pavel 

Opatřil v nádherně vyzdobené Bazilice Sv. Prokopa lesním rostlinstvem a plody 

v Třebíči za doprovodu trubačů z Lukova a Želetavského pěveckého sboru Florian. 

Velká úroveň této mše byla oceněná po ukončení dlouhodobým potleskem všech 

účastníků. Na výzdobě kostela, průběhu mše a následného úklidu po ukončení se 

podíleli i adepti mysliveckého kurzu. 

Další akcí byla účast OMS na zahrádkářské výstavě v Třebíči 15-18.10.2021. V části 

expozice výstavy vypěstovaných ovocných, zeleninových a dalších produktů 

nejúspěšnějších zahrádkářů byla nainstalovaná výstavka o myslivosti na okrese 

Třebíč, z niž nejobsáhlejší byla informovanost veřejnosti o kvalitní práci s mládeží a 

přípravě adeptů k budoucímu výkonu práva myslivosti. Za přípravu této výstavky patří 

veliké poděkování a za trubačské vystoupení paní Marušce Novákové a jednateli OMS 

Ing. Aleši Dočekalovi.  

Podpora mysliveckých kroužků patří také k činnosti KPK. Spočívá v zasílání 

aktuálních informací, odkazů na materiály, společném setkávání a shánění učebních 

pomůcek a upomínkových předmětů. Vedoucím je zdarma nabízen kurz pro vedoucí 

mysliveckých kroužků, který se každoročně koná na Střední lesnické škole 

v Hranicích. Činnost kroužků byla poznamenána epidemií koronaviru asi nejvíce. Na 

společné mimoškolní aktivity dětí se téměř po celý školní rok vztahovala nejrůznější 

opatření a činnost kroužků tam byla velmi omezená.  Dá se říct, že naplno se rozběhla 

až s podzimem a novým školním rokem. Od podzimu se schází myslivecké kroužky 

v Rapoticích (10 dětí) pod vedením Jany a Martina Bochníčkových, v Kněžicích (15 dětí) 

pod vedením Anety Říhové, v Mohelně (26 dětí pod vedení Radky Kopečkové, Aleše 

Černohlávka a Ivety Sladké a v Okarci (16 dětí) pod vedením Ivany a Tomáše 

Sedláčkových. Vedoucím kroužků patří zvláštní poděkování, neboť se jedná o 

celoroční nejen časově náročnou činnost. 

Při OMS Třebíč vznikl v roce 2021 trubačský 

kroužek. Je v něm přihlášeno sedm zájemců, 

kteří se pod vedením Miroslava Nováčka, Marie 

Novákové a dalších zkušených trubačů jednou 

za čtrnáct dní scházeli v loveckém salonku 

Bažantnice a seznamovali se s hrou na lesnice 

a borlice. Možná v nich bude mít jednou OMS 

„své“ vlastní trubače na myslivecké akce. 

Kroužek je stále otevřený pro další zájemce.  

Přednášková činnost, kterou jsme svého času 

nabídli školským zařízením, byla prakticky celý 

rok v útlumu. S ohledem na opatření ve školách 
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téměř nebylo možné do škol na přednášky chodit. Uskutečnilo se jich pouze několik 

(v Náměšti nad Oslavou, Studenci, Kněžicích). 

Velké poděkování za propagaci a činnost patří všem členům KPK, nelze nezmínit i 

Babylonské trubače pod vedením pana Mirka Nováčka. 

Finanční přínos pro OMS ze všech akcí KPK činil cca 127 tis. Kč, a to zejména z obou 

kurzů. Práce s mládeží je činnost nevýdělečná. Všichni, kteří se na ni podíleli, 

pracovali bez nároku na honorář a cestovné. Zásadním příjmem u této činnosti je 

kromě sponzorských darů finanční podpora Kraje Vysočina. 

Tomáš Sedláček 

předseda OMS Třebíč 

Jaroslav Kejnovský 

předseda KPK OMS Třebíč 

Kynologická komise 

Dovolte mi zhodnotit práci a činnost kynologické komise za rok 2021 a to průřezem 

všech událostí. Podrobné informace z kynologických akcí jsem dávala průběžně ke 

zveřejnění na web OMSu Třebíč, kde jsou popsány.  

První schůze kynologické komise byla díky vládním 

opatřením přesunuta na měsíc srpen, i když tato 

schůze byla důležitá před samostatným zahájením 

kynologické sezóny, sešli jsme se až v srpnu, abychom 

zajistili naplánované akce a sestavili nástřel plánu 

kynologických akcí na rok 2022. Termíny a typ zkoušek 

je podobný jako v minulosti, akorát jsme naplánovali na 

druhou polovinu srpna soutěž „o Pohár OMS Třebíč“ – 

Podzimní zkoušky a zkoušky vodní práce se zadáním 

čekatelství CACT a res. CACT. Klub chovatelů Českých 

fousků oslovil KK OMS Třebíč, aby se zhostila pořádání 

jejich vrcholné akce, a to Memoriál Jaromíra Dostála, který se uskuteční v druhé 

polovině září. První kynologickou akcí byly Podzimní zkoušky na konci května, které 

se uskutečnily v Jemnici. Následovali Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen, které 

se těšili velké účasti vůdců, zkoušky byly rozděleny na dvoje, abychom dostáli vládním 

nařízením. Následovali v řádném termínu Zkoušky norování v Mohelně, Barvářské 

zkoušky v Rudíkově. Jarní svod jsme odložili na konec června, pak vše probíhalo 

podle plánu Lesní zkoušky ve Studenci, bohužel zkoušky vodní práce v Klučově jsme 

museli pro malou účast přihlášených zrušit, následovaly Podzimní zkoušky 

v Třebelovicích, Zkoušky norování na bažantnici spojené se zkouškami vloh ohařů a 

ostatních plemen.  Barvářských zkoušek honičů se nakonec ujal MS Slavice a celou 

kynologickou sezónu jsme ukončili Memoriálem Josefa Venhody ve Studenci.  

Chtěla bych tímto poděkovat Mysliveckým spolkům, kde se kynologické akce pořádali, 

za propůjčení honiteb, zázemí a přátelskou atmosféru. Velice si vážím toho, jak skvěle 
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spolupracovali na výběru vhodných lokalit a personálního zajištění, aby vše probíhalo 

ve prospěch kynologické akce. Jedná se o Myslivecký spolek Vrbova bažantnice 

Jemnice, Myslivecký spolek Mohelno, Myslivecký spolek Slavice – 2x, Myslivecký 

spolek Rudíkov, Myslivecký spolek Studenenc – 2x, Myslivecký spolek Třebelovice a 

Myslivecký spolek Bažantnice. Prosím předsedy uvedených spolků, aby poděkování 

předali svým členům. Zpětnou vazbou byla spokojenost účastníků pořádaných akcí. 

Ještě jednou velké díky. 

Ochotu pomoci projevili i adepti z Mysliveckého kurzu, kteří se na akce hlásili a 

pomáhali, kde bylo potřeba. Děkuji i trubačům, kteří přijeli a zahájili kynologické akce 

Marii Novákové, Blaženě Skoumalové, Jarmile Kailové, Josefu Holasovi, Tomáši 

Sedláčkovi, Vlastimilu Oubrychtovi, Radovanu Mitnerovi, Eduardu Mitnerovi a Věrce 

Kinclové. Pan David Zeibert se aktivně podílel na přípravě a organizaci zkoušek, 

včetně zajištění části honitby MS Horní Újezd pro jednu skupinu ohařů na zkouškách 

vloh, taktéž byl nápomocen při přípravě a průběhu barvářských zkoušek honičů ve 

Slavicích. Děkujeme. 

Další poděkování patří Lence Suché, člence kynologické komise, která dojednala 

s dodavatelem krmiv značky Calibra, kde můžeme nakupovat pro účastníky zkoušek 

za velmi výhodné ceny, čehož jsme na kynologické akce využili.  

Chtěla bych poděkovat Petru Pelechovi, který se bezplatně ujal terénních úprav okolo 

kynologické boudy. Prostor vyklidil, srovnal a navezl kamenivo. Dále se pan Pelech 

podílel na přípravách a samotné organizaci barvářských zkoušek honičů, včetně 

zajištění zázemí pro vůdce, rozhodčí a koronu diváků v Penzionu Morava ve Výčapech. 

Děkujeme. 

O údržbu umělé nory se postaral Josef Smutný, Petr Pelech, Jiří Jurka a Jiří Macek. 

Jirka Macek společně s Josefem Smutným zajisti nácviky na zkoušky norování na 

Bažantnici. Pánové, velice si toho vážím a děkuji. 

Nyní přistoupím k ekonomické stránce kynologické komise: v tabulce uvádím bilanci 

z jednotlivých akcí, s tím, že v nákladech jsou odměny pro účastníky zkoušek, výplatní 

listina rozhodčích, nájem honitby a platba za každého přihlášeného psa, která 

náležela pořádajícím mysliveckým spolkům. 
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Kynologické akce 2021 - finanční bilance 

  příjmy výdaje zisk/ztráta  

PZ 22.5.2021 MS Jemnice 16 400,00 Kč 13 780,00 Kč 2 620,00 Kč   

ZV 29.5.2021 MS Slavice 40 600,00 Kč 24 710,00 Kč 15 890,00 Kč   

ZN 5.6.2021 MS Mohelno 18 600,00 Kč 10 616,00 Kč 7 984,00 Kč   

BZ 19.6.2021 MS Rudíkov 12 000,00 Kč 10 164,00 Kč 1 836,00 Kč   

JS 27.6.2021 Bažantnice 14 000,00 Kč 1 650,00 Kč 12 350,00 Kč   

LZ 31.7.2021 MS Studenc 23 000,00 Kč 15 877,00 Kč 7 123,00 Kč   

VP 21.8.2021 MS Klučov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč zrušeno 

PZ 28.8.2021 MS Třebelovice 13 200,00 Kč 12 731,00 Kč 469,00 Kč   

ZN 9.10.2021 MS Bažantnice 14 200,00 Kč 5 250,00 Kč 8 950,00 Kč   

ZV 9.10.2021 MS Bažantnice 19 600,00 Kč 11 906,00 Kč 7 694,00 Kč   

BZH 16.10.2021 MS Slavice 13 200,00 Kč 11 653,00 Kč 1 547,00 Kč   

MJV 23.-24.10.2021 MS Studenec 60 373,63 Kč 59 766,00 Kč 607,63 Kč   

CELKEM 245 173,63 Kč 178 103,00 Kč 67 070,63 Kč   

Ostatní příjmy a výdaje v roce 2021 

Dotace z Kraje Vysočina na Memoriál 
Josefa Venhody 25 000,00 Kč 

  25 000,00 Kč 
  

Prodej kartiček LU 650,00 Kč   650,00 Kč   

Držení lišek pro OMS 2021   7 000,00 Kč -7 000,00 Kč   

CELKEM 270 173,63 Kč 185 103,00 Kč 85 070,63 Kč   

 

Kynologická komise pracovala s kladným výsledkem 85 070,63 Kč, a to díky 

sponzorům a vzdání se služného a dalších výloh některých rozhodčích z výkonu 

loveckých psů. 

Minulý i předminulý rok byl pro nás všechny náročný, a to z důvodu nové zkušenosti 

s různými omezeními, které se měnili troufám si napsat „ze dne na den“. Organizátoři 

kynologických akcí na ně museli reagovat a přizpůsobit se. Za sebe musím 

konstatovat, že spolupráce byla vynikající, a to jak s organizátory, tak s vůdci. Velice 

si cením schopnosti pružně reagovat na vzniklé „překážky“ a budu se těšit na 

spolupráci další a doufám, že již bez omezení. 

Na konci kynologické sezóny nás velice zarmoutila zpráva o tom, že naše řady navždy 

opustil Mgr. Oldřich Blecha, všestranný rozhodčí pro ohaře a ostatní plemena, 

dlouholetý předseda OMS Třebíč, aktivní kynolog, myslivec, milovník přírody a 

kamarád, který nám bude v našich řadách velmi chybět. Čest jeho památce.  

Dovolte mi Vám všem popřát do nadcházející sezóny především pevné zdraví, pohodu 

a ať se Vám daří ve všem, co děláte.  

S úctou 

Eva Illová 

předsedkyně KK OMS Třebíč 
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Myslivecká komise 

Členové myslivecké komise i přes různá omezení způsobená pandemií Covid – 19, 

vybrali medailové trofeje na výstavu Natura Viva 2021. Na tuto výstavu bylo odesláno 

12 trofejí, a to 1 zbraně divočáka 2 lebky lišek a 9 trofejí srnčí zvěře. Tyto trofeje 

reprezentovaly OMS Třebíč na této výstavě. 

     

Dále vybrali trofeje a připravili chovatelskou přehlídku trofejí Okresu Třebíč, která 

z důvodu omezení proběhla souhrnně za všechny tři obvody na bažantnici v Třebíči. 

Na tuto výstavu bylo vybráno 605 srnčích trofejí, 10 trofejí jelena evropského, 4 trofejí 

siky japonského, 19 trofejí muflona, 18 trofejí daňka, 3 trofeje černé zvěře, 6 lebek lišek 

a 2 lebky jezevců.  

     

Jako poslední akce byl výběr spodních čelisti jedinců prasete divokého. 

Za region Náměšť nad Oslavou bylo předloženo 33 čelistí. Čelisti předložili uživatelé 

5 honiteb z celkových 20 honiteb v působnosti MěÚ Náměšť nad Oslavou. 

Za region Moravské Budějovice bylo předloženo 96 čelistí. Čelisti předložili uživatelé 

6 honiteb z celkového počtu 26 honiteb v působnosti MěÚ Moravské Budějovice. 

Za region Třebíč bylo předloženo 393 čelistí. Čelisti předložili uživatelé 24 honiteb 

z celkového počtu 64 honiteb v působnosti MěÚ Třebíč. Celkově bylo uživateli honiteb 

předloženo 522 čelistí.  

Za přípravu a průběh všech těchto akcí, bych chtěl členům myslivecké komise, kteří 

se jakýmkoliv způsobem na těchto časově náročných činnostech podíleli poděkovat. 

Jan Klusáček 

 předseda MK OMS Třebíč 
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Střelecká komise 

Činnost střelecké komise začala v dubnu přípravou střelnice a pravidelnými tréninky 

(každé první úterý v měsíci). 

I když covidová situace nedovolovala plnohodnotný provoz, přesto jsme zabezpečili 

řadu střeleckých akcí. 

Závod v loveckém parkuru pro "Lovecký svět" Blížkovice, praktickou výuku a zkoušky 

pro adepty OMS a SŠVZZ Třebíč, závod na trapu po firmu VP Agro, střelby pro 

jednotlivé myslivecké spolky našeho okresu a soukromé i ostatní firemní akce. 

Střelecký rok jsme ukončili podzimním závodem "Memoriál V. Homolky". 

Celý rok byla střelnice udržována v dobrém technickém stavu a travnaté plochy byly 

pravidelně sekány. 

Za tuto celoroční činnost patří poděkování všem členům střelecké komise. 

Rostislav Skoumal 

předseda SK OMS Třebíč 

 

Organizačně právní komise 

Komise pracuje ve složení Petr Piňos, Ing. Karel Ort, Ing. Petr Jiříkovský a Radek 

Mejzlík. 

Hlavní činnost komise spočívala v plnění úkolů zadaných mysliveckou radou, 

poradenské práci pro členy i spolky, v případném zajištění odborné právní 

poradenské služby a v organizování okresního mysliveckého sněmu. 

Vzhledem ke covidové situaci, ustoupila komise od organizování vzdělávacích 

seminářů, které původně plánovala organizovat. Členové OPK věří, že se situace 

zlepší a bude možno je uspořádat v následujícím roce. 

Petr Piňos 

předseda OPK OMS Třebíč 

 

 

Celkový zisk všech komisí za rok 2021 činil 253 tis. Kč. Bez dobrovolné činnosti členů 

myslivecké rady, členů komisí a mnoha dalších pomocníků, by částka byla mnohem 

nižší. Takto jsme s přispěním všech uvedených získali prostředky pro nutné opravy a 

investice do budovy Bažantnice. 
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Sekretariát 

Vážení kolegové, dovolte mi také pár slov o tom, co je nového na Bažantnici. Největší 

akcí roku 2021 bylo pořízení čistírny odpadních vod, která nahradila netěsnící jímku. 

Součástí čistírny je dále zdržovací nádrž a zasakovací jezírko. Rekonstruována 

musela být část odpadního potrubí. Čistírna je již v provozu a po Novém roce bylo 

započato s opravou části odpadního potrubí na Bažantnici spojenou s rekonstrukcí 

obou sociálních zařízení u loveckého salonku. Na velkou část investice, která se šplhá 

až k hodnotě cca 950 tis. Kč, se podařilo zajistit sponzory, a tak z rozpočtu OMS 

zaplatíme pouze asi třetinu uvedené částky. Velké poděkování patří mj. Nadaci ČEZ a 

městu Třebíč za poskytnuté finanční prostředky. Děkujeme. 
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Před závěrem roku se také podařilo dokončit novou pojistkovou skříň a po novém 

roce budou Bažantnice a klubovna kynologické komise napojeny na novou přípojku 

NN. Zrušena bude trafostanice, která je v havarijním stavu. 

Na pozici jednatele se již zapracoval Ing. Aleš Dočekal. Ten se podílel na přípravě a 

organizaci velké části našich akcí a také aktivně komunikuje s Vámi členy, s ČMMJ 

v Praze i dalšími institucemi. Pravidelně aktualizuje webové stránky a nově také 

Facebook. Jednatel je pro Vás styčným důstojníkem pro Vaši komunikaci s OMSem a 

můžete se na něj obracet jak prostřednictvím mailu, telefonicky nebo osobně 

v kanceláři na Bažantnici. 

Tomáš Sedláček 

předseda OMS Třebíč 

 

Další informace 

Platba členství v ČMMJ + pojištění 
Někteří z Vás ještě nemají zaplacené členství s povinným pojištěním odpovědnosti 

pro myslivce na tento rok 2022. Připomínáme, že členství (vč. pojištění) platí vždy na 

kalendářní rok, tedy vždy do 31.12. Kdo tedy nezaplatil do konce kalendářního roku na 

rok následující, zaniklo mu členství v ČMMJ a tím i povinné pojištění odpovědnosti pro 

myslivce podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. 

Členství (vč. pojištění) můžete uhradit osobně na sekretariátu OMS Třebíč v úředních 

dnech na Bažantnici. Vše lze také vyřídit na dálku (bankovním převodem) – postupujte 

dle návodu na tomto odkazu: 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2021/10/platba_CP_prevodem_OMS_Trebic.pdf 

 

Varianty povinného pojištění odpovědnosti, rozsah krytí variant a pojistné smlouvy na 

tomto odkazu: 

https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/pojisteni-odpovednosti-clenu-cmmj 

 

Úřední hodiny 
Pondělí: 7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00,  

Středa: 7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00,  

 

Sekretariát na adrese: Bažantnice 462, 674 01 Třebíč  

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2021/10/platba_CP_prevodem_OMS_Trebic.pdf
https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/pojisteni-odpovednosti-clenu-cmmj
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Děkujeme partnerům za podporu OMS Třebíč 

 

                
 

                                

               
 

           
 

                    

 

                

 

 

Okresní myslivecký spolek Třebíč Tel: +420 731 485 679 IČ: 67777864 
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/

