Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487
Oběžník č. 2/2017 ze dne 29. srpna 2017

1) Školení prohlížitelů zvěřiny
Základní kvalifikační kurz k získání osvědčení, razítka a průkazu proškolené osoby:
17.-18. října 2017…… VFU Brno, Palackého tř.1946/1, Brno
1.-2. listopadu 2017… školící středisko SVÚ Praha 6-Lysolaje, Sídlištní 24
Další školení k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby:
13. září 2017 ……..školící středisko SVÚ Praha 6-Lysolaje, Sídlištní 24
24. listopadu 2017…VFU Brno, Palackého tř.1946/1, Brno
Všechny informace a přihlášky najdete na webových stránkách
http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-prohliziteluzveriny/index.html.

2) Změna telefonního čísla OMS Kutná Hora
Nové telefonní číslo OMS je 778 528 088, stávající telefonní číslo 327 512543 bude
ke dni 31. 8. 2017 zrušeno.
3) Kurz pro myslivecké hospodáře
Případní zájemci o kurz pro myslivecké hospodáře, který by začal ve druhé polovině
roku 2018, nechť se přihlásí na OMS do konce listopadu letošního roku. Kurz by byl
zahájen v případě, že se přihlásí nejméně sedm zájemců.

4) Nabídka nových produktů pojišťovny Halali pro členy ČMMJ, z.s.
Pojišťovna nabízí nově pojištění úrazu/úhynu psa při provádění myslivosti, pojištění
úrazu v běžném občanském životě, pojištění odpovědnosti v běžném občanském
životě a pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě. Vybrat si tak lze
ze tří druhů pojištění: Minimum (tj. stávající..800,-/500,- Kč), Standard (navíc
pojištění úrazu/úhynu psa a pojištění úrazu v běžném životě..1000,-/700,- Kč) a
Exclusive (stejné jako Standard a navíc pojištění odpovědnosti za psa v běžném
životě a pojištění odpovědnosti v běžném životě…1500,-/1200,- Kč) Více informací je
v přiloženém informačním letáku.
5) Informace o opatřeních k zamezení šíření nákazy afrického moru prasat
Státní veterinární správa ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přijala nová
nařízení s cílem zabránit šíření afrického moru prasat. V současné době jsou platná

4 zásadní mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření a zdolání této
nebezpečné nákazy, nařizující zvláštní opatření pro oblast zamoření pro divoká
prasata a pro domácí prasata, pro oblast se zvýšenou intenzitou odlovu (zhruba
východní polovina Moravy) a pro zbytek území republiky. Mimořádná veterinární
opatření, která jsou v současné době platná pro území Středočeského kraje jsou
následující :
1)Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní
celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností
využití i následujících způsobů lovu:
a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní
konstruovaného na principu noktovizorů,
b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských
plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto
pozemků,
c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků a v této
vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a
jiných zařízení
d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií
v 0 metrech vyšší než 300 J,
e) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou
střelou z brokové zbraně.
2) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje
přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje
se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 5 kg
krmiva, přičemž na 100 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.“
3)Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 a vyhláškou č. 299/2003 Sb. krmení prasat
odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady
4)Všem provozovatelům podniků nebo závodů, ve kterých se zachází s vedlejšími
živočišnými produkty určenými k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě, které
pocházejí z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, se nařizuje
a) oznámit místně příslušné krajské veterinární správě nejpozději v den příchodu
zásilky vyjmenovaných vedlejších živočišných produktů druh a množství těchto
vedlejších živočišných produktů,
b) předávat odpady vzniklé při zacházení s vyjmenovanými vedlejšími živočišnými
produkty osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.
5) Fyzické nebo právnické osoby, které dovezou těla ulovené zvěře, části těl ulovené
zvěře nebo vedlejší živočišné produkty určené k vycpání nebo jiné preparátorské

úpravě z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, jsou povinny oznámit nejpozději v den
příchodu vyjmenovaných živočišných produktů druh a množství těchto živočišných
produktů místně příslušné krajské veterinární správě.
Kontaktní údaje pro komunikaci s KVSS: Adresa: Černoleská 1929, Benešov, 25601
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvss@svscr.cz ID datové schránky: wx98b5p
Telefon: +420 317 742 033 Krizová linka: +420 720 995 204 – Krizová linka pro hlášení
nákazy nebo mimořádné situace. Není určená k přijímání stížností. Fax: +420 317 723 011
6) Kynologické akce do konce roku
2.-3. září ….……Kutnohorský groš (LZ+BZ ost. plemen), MS Dobřeň
16. září…............PZ ohařů a ostatních plemen, MS Lověna Jakub
23.-24. září ……..VZ ohařů, HS Horka
28. září…………..norování, honitba Bratčice
7. října…………..PZ ohařů, HS Horka
14. října …………BZH, HS Petrovice I.
25.-26. listopadu..honičské zkoušky, HS Petrovice

7) Nabídka štěňat slovenského kopova
Prodám štěňata slovenského kopova po pracovně i exteriérově výborných rodičích.
Oba rodiče jsou intenzivně a úspěšně využíváni při nahánění i dosledu, především
černé zvěře. Odběr možný ihned.
Přemysl Mašek - výcvikář Klubu slovenského kopova
Okounov 9, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel. 725 929 243
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