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Oběžník č. 1/2018 ze dne 22. ledna 2018
1/ Okresní myslivecký ples 13. 1. 2018-poděkování
Okresní myslivecký spolek děkuje touto cestou všem, kteří přispěli do tomboly okresního
plesu, který se konal v sobotu dne 13. ledna 2018.
2/ Návrhy na vyznamenání ČMMJ
MS – HS si mohou do 20. února 2018 zaslat na OMS své návrhy na vyznamenání. K
vyznamenání, které propůjčuje ČMMJ je jako vždy třeba uvést potřebné údaje. Pokud se
jedná o udělení čestného uznání od OMS stačí krátké zdůvodnění.
3) Kurz a zkoušky pro myslivecké hospodáře
V příštím roce bychom rádi otevřeli kurz pro myslivecké hospodáře, pokud víte o případném
zájemci o tento kurz a zkoušky, nechť se přihlásí na OMS.
4/ Dotazník o produkci za rok 2017
Přílohou zasíláme dotazník o produkci za rok 2017 a prosíme o jeho vyplnění a vrácení na
OMS do 28. února 2018.
5) Sčítání zvěře
Krajský úřad Středočeského kraje určuje uživatelům honiteb v působnosti KÚ Středočeského
kraje závazný termín sčítání zvěře v honitbách na 3. 3. 2018.
6/ Hodnocení trofejí
Sdělujeme, že hodnocení trofejí za rok 2017bude provedeno počátkem května 2018 na OMS
v Kutné Hoře za obě pověřené obce. Bližší pokyny obdrží myslivečtí hospodáři. Chovatelská
přehlídka trofejíproběhne pak v sobotu 26. května 2018 při výstavě psů na Kačině u
Kutné Hory.
7) Plánované školení-Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře
Rádi bychom Vás informovali o plánovaném školení ČMMJ– Odhad a přesné stanovení věku
ulovené spárkaté zvěře. Školení proběhne v průběhu roku 2018 a bude rozprostřeno do celého
roku. Počítá se s tím, že školení se uskuteční na stejných místech, jako bylo školení
Hodnocení loveckých trofejí. Účastník školení získá publikaci a certifikát o absolvování
školení. Účastnický poplatek je prozatím v jednání. Autorem publikace a zároveň školitelem
bude Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D. soudní znalec a odhadce v oboru myslivosti.
8) Fibropapilomatóza
Dovolte, abychom Vás jménem myslivecké komise Českomoravské myslivecké jednoty
požádali o spolupráci při monitoringu nádorového onemocnění fibropapilomatóza, které se
vyskytuje v mnoha honitbách. Státní veterinární správa tuto nemoc nemonitoruje a naopak nás
požádala o výstup z tohoto šetření. Proto Vás žádáme o doplnění tabulky (je v ní uveden
příklad vyplnění) v příloze.
„Myslivosti zdar“!
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