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1) Parazitologické vyšetření
Připomínáme povinnost uživatele honitby odebrat vzorky trusu spárkaté zvěře
k laboratornímu vyšetření. Vzorky lze odebírat pouze od ulovené nebo uhynulé spárkaté
zvěře (mimo prasete divokého), kdy se odebere vzorek trusu z konečníku (30-50g).
V letošním roce již nelze trus sbírat na krmelištích.V honitbě vzorky odebírat tak, aby vždy
jeden vzorek pocházel z jednoho katastrálního území. Pokud je katastrální území součástí
dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán každým uživatelem
honitby. Vzorek trusu je nutné donést i s řádně vyplněnou žádankou – kód požadovaného
vyšetření je Epj200 a důvod odběru je MKZ – metodika kontroly zdraví. V kolonce katastr
se píše číselný kód katastrálního území. Uživatel honitby je povinen zabezpečit provádění
povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví volně
žijící zvěře, a to v rozsahu stanoveném ministerstvem podle § 44 odst. 1 písm. d)
veterinárního zákona. KVSS, pracoviště Kutná Hora, dále upozorňuje na potřebu nosit
barvu divokých prasat za účelem vyšetření klasického moru prasat, neboť limit za okres
KH není ještě splněn.
2) Školení prohlížitelů zvěřiny
Základní kvalifikační školení k získání osvědčení, razítka a průkazu proškolené osoby:
9. -10. 9. 2015 na SVÚ Praha
5. - 6. 11. 2015 OMS Pelhřimov
Další školení k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby:
7. 10. 2015 na SVÚ Praha
14. 10. 2015 OMS Plzeň
Razítko proškolené osoby, stejně jako průkaz a osvědčení, vydává pouze
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, která důrazně varuje před tím, aby si
proškolené osoby samy nechávaly vyrábět duplikáty razítek proškolené osoby, a to ani
jako náhradu za ztracená nebo poškozená razítka.Vyhneme se tak případům zneužití
razítek neoprávněnou osobou a dalším nesrovnalostem, které jsou následně předmětem
postihů ze strany Státní veterinární správy. V případě ztráty, odcizení nebo poškození
razítka se vždy obracejte s žádostí o vydání nového razítka na uvedené pracoviště. I těm,
kdo již nebudou dále vykonávat činnost proškolené osoby, doporučují zaslat razítko
proškolené osoby zpět na adresu ICVI VFU Brno, kde vždy vystaví potvrzení o jeho
převzetí.

3) Upozornění-stanovy
Do konce letošního roku musí všechna bývalá občanská sdružení uvést svůj název do
souladu s novým občanským zákoníkem, podle kterého je povinností, aby název
obsahoval slova : „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“. Do konce roku 2016
musí být stanovy přizpůsobeny novému občanskému zákoníku. Návrhy výše uvedených
úkonů najdete na našich webových stránkách www. oms-kh.cz, v sekci dokumenty.

4) Kynologické akce v II. pololetí roku 2015

22. 8. zkoušky z vodní práce- MS Nové Dvory
29.-30. 8. „Kutnohorský groš“-LZ+BZ pro ostatní plemena- MS Dobřeň
12. 9. podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen-MS Kluky
10. 10. barvářské zkoušky honičů-HS Petrovice I.
28.-29. 11. honičské zkoušky-HS Petrovice I.

5) Kurz pro myslivecké hospodáře
Případní zájemci o kurz pro myslivecké hospodáře, nechť se přihlásí na OMS. Kurz by
začal, pokud se přihlásí nejméně osm zájemců.

6) Trofeje
OMS děkuje všem, kteří dodali trofeje k jejich hodnocení. Jakmile budou doručeny
z ČMMJ Praha na OMS K. Hora národní medaile z hodnocení na Mezinárodní výstavě
v Lysé n. L., budou majitelé těchto medailí obratem informováni k jejich vyzvednutí. Trofeje
z chovatelské přehlídky na Kačině také příležitostně vyzvedávejte na OMS.

7) Dovolená na OMS
Sdělujeme, že v termínu od 7. do 15. července 2015, od 3. do 7. 8. 2015 a od 17. do 20. 8.
2015 bude na OMS dovolená.

8) Nabídka štěňat loveckých psů
a) německý křepelák (fenka), odběr po 9. červenci 2015, Jaroslav Šembera, Nové Dvory,
tel. 737 312 425
b) angl. špringršpaněl , hnědobílá, kupírovaná fenka, odběr ihned. Roman Hubek, Kutná
Hora, tel. 723 273 495
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