Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487
Oběžník č. 3/2017 ze dne 21. listopadu 2017

1) Okresní myslivecký ples
Okresní myslivecký spolek pořádá jako každý rok okresní myslivecký ples v Kutné
Hoře v OK Clubu Lorecv sobotu dne 13. ledna 2018. Myslivecká rada se opět
obrací na myslivecká sdružení, honební společenstva se žádostí o poskytnutí
příspěvku do tomboly. Přílohou zasíláme odpovědní lístek, na kterém, prosím,
uveďte o jaký příspěvek by se jednalo. Uskladnění zvěřiny u p.Milana Šrámka (tel.
604 706 951)
2) Kurz 2018
Upozorněte, prosím, případné zájemce o kurz myslivosti v roce 2018, aby se přihlásili
do konce letošního roku na OMS Kutná Hora ( přihláška je ke stažení na stránkách
OMSu). Začátek kurzu by byl v sobotu 20. ledna 2018 a bude uspořádán v případě
přihlášení minimálně 8 zájemců.
3) Kalendáře 2018
Na skladě máme : stolní kalendář Myslivost…80,- Kč
nástěnný kalendář Myslivost….120,- Kč
4) Plán kynologických akcí na rok 2018
V příloze zasíláme plán kynologických akcí na rok 2018 na okresech Kutná Hora,
Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav.
5) Členské příspěvky a pojištění 2018-2020
Koncem roku končí řadě členů příspěvky Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. a
tím i pojištění u Halali, všeobecné pojišťovny, a.s.
Jejich výše (tzv.
variantaMinimum) je stejná jako v posledních letech:
Řádný členský příspěvek na rok..………….. 800,- Kč
Pro členy od 65 let, invalidy (plný invalidní důchod) a studující denního studia do
věku 26 let a žáky do 18 let
……………. 500,- Kč
Lesníci a myslivci z povolání
……………. 550,- Kč
Nově je stávající pojištění Minimum rozšířeno o další dvě nové varianty, které si člen
může vybrat.
a) Varianta standard, která je navýšena o 200,- Kč za roka navíc je zde:
- pojištění psa /úraz i úhyn/ při provádění myslivosti - na částku 10 000 Kč
-pojištění úrazu v běžném občanském životě (např. při práci na zahradě,
rekreačním sportu apod.
b) Varianta exklusive, která je navýšena o 700,- Kč za rok a navíc je zde:
-pojištění psa /úraz i úhyn/ při provádění myslivosti - na částku 15 000 Kč
- pojištění odpovědnosti pojištěného v běžném občanském životě (limity - např.

újma na zdraví 400 tis. Kč)
- pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě (limity - např. újma
na zdraví 400 tis. Kč)
- pojištění úrazu v běžném občanském životě (např. při práci na zahradě,
rekreačním sportu apod
Členský příspěvek může každý člen zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři OMS Kutná
Hora nebo složenkou na účet OMS Kutná Hora, bezhotovostním převodem z účtu
člena na účet OMS - číslo účtu je 441723319/0800.
V případě, že platbu členského příspěvku uskutečníte složenkou nebo
bezhotovostním převodem na účet, je nutné, abyste složenku vyplnili čitelně, nejlépe
hůlkovým písmem a jakovariabilní symbol bude uvedeno rodné číslo plátce. Bez
tohoto údaje nemůžeme zajistit, že platba členského příspěvku bude připsána
skutečnému plátci. Výpis z banky totiž neobsahuje jméno plátce, ale pouze variabilní,
konstantní a specifický symbol.
V případě placení většího počtu členů najednou, je možné telefonicky
dohodnout individuálně i jiný termín, než jsou úřední hodiny OMS.
6) Školení prohlížitelů zvěřiny pořádané Institutem celoživotního vzdělávání
VFU Brno v druhém pololetí roku 2017.
Upozorňujeme proškolené osoby, kterým končí platnost průkazu na nutnost
absolvování dalšího jednodenního školení, pokud chtějí v činnosti proškolené osoby
pokračovat. Týká se to proškolených osob, které absolvovaly školení v roce 2012 a
2013. Každý účastník dalšího školení musí mít absolvované dvoudenní základní
školení a vlastnit razítko a průkaz proškolené osoby. Platnost průkazu proškolené
osoby nesmí být v den dalšího školení propadlá déle než dva měsíce (naopak je
možnost školení absolvovat až rok před ukončením platnosti, aniž by došlo ke
zkrácení doby platnosti).
Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením k prodloužení
platnosti průkazu proškolené osoby:
jediný kurz v tomto pololetí proběhne 24. listopadu 2017 v Brně
Informace o kurzu a odkaz na elektronickou přihlášku:
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-prohliziteluzveriny/prohlizitele-zveriny-dalsi-skoleni.html
7)Zástřelné za černou zvěř – Aujezkyho choroba-stále aktuální
Od 10.10. 2017 (do konce roku 2017) platí aktuální změna Metodiky kontroly zdraví
zvířat a nařízené vakcinace. Do této změny je nově zařazeno vyšetření krve divokých
prasat na Aujeszkyho chorobu u odlovených divokých prasat na celém území České
republiky, mimo území zamořené zóny a mimo území s intenzivním odlovem na
Zlínsku. Důvodem návrhu na uvedené změny výše zástřelného je podpora redukce
populace divokých prasat a doplnění monitoringu Aujeszkyho choroby prasat v
populaci divokých prasat provedeného v letech 2011 až 2013. S ohledem na toto
vyšetření bylo stanoveno proplácení tzv. zástřelného v hodnotě 1000 Kč za každé

ulovené divoké prase. Podmínkou pro získání zástřelného je odevzdání vzorku krve
zastřeleného divokého prasete o objemu nejméně 5 ml v nepropustně uzavřené
zkumavce a řádně vyplněná objednávka laboratorního vyšetření a žádost o
proplacení ulovených divokých prasat. Tyto formuláře naleznete na stránkách OMS
v aktualitách a jsou k dispozici na webových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz
https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetrenimetodika-kontrolyzdravi-zvirat-a-vakcinace/. Zástřelné bude lovci vyplaceno po
obdržení výsledku laboratorního vyšetření na číslo bankovního účtu uvedené v
žádosti o proplacení ulovených divokých prasat nebo v hotovosti po dohodě s
příslušným pracovníkem. Žádost lovec vyplnía odevzdá spolu se vzorkem a
objednávkou laboratorního vyšetření na místně příslušné pracoviště Krajské
veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj. Laboratorní
vyšetření na Aujeszkyho chorobu je hrazeno za státního rozpočtu. Výsledky
vyšetření budou k dispozici pouze na pracovištích krajské veterinární správy a budou
zveřejněny hromadně Ústřední veterinární správou Státní veterinární správy v roce
2018. Nebudou zasílány jednotlivým lovcům. Podmínky vyplacení zástřelného: 1.
Odevzdání vzorků pouze na KVS Inspektorát Kutná Hora 2. Objednávka
laboratorního vyšetření uloveného prasete divokého (Elp300) – Aujezkyho choroba
3. Žádost o proplacení ulovených divokých prasat 4. Vzorkovnice pro odběr krve
hradí lovec 5. Do objednávky laboratorního vyšetření není nutné uvádět souřadnice
GPS ulovení.
7) Objednávka léčiva Ivermix pro spárkatou zvěř, kachňat, kuřat a krmiva
Pro případné zájemce je v příloze tiskopis objednávky, který vraťte do 15. 12. 2017.
8) Honičskézkoušky-naháňka
V sobotu 25. listopadu se v rámci dvoudenních honičských zkoušek koná naháňka.
Případní zájemci (bez psů) o účast na této naháňce jsou velice vítání. Sraz je v 08.00
hodin v restauraci v obci Petrovice I..
Všem našim členům přejeme krásné Vánoce a do nového roku 2018 hlavně
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
„Myslivosti zdar“!
Radka Edrová
jednatelka OMS

František Barták
předseda OMS

MS (HS): …............................................ vraťte, prosím, do 15.12.2017
1) Zavazujeme se, že do plesové tomboly přispějeme …..........ks zvěřiny (jaké), event.jiný
příspěvek
(jaký).............................................................................................................................................
2) Objednáváme :.…………………..kg léčiva Ivermix
…………………..ks jednodenních kachňat
…………………..ks jednodenních kuřat
…………………. ks šestitýdenních kuřat
…………………..kg BŽ1
…………………..kg BŽ2
…………………..kg VKCH1
…………………..kg VKCH2

Datum:……………

Razítko a podpisy MS/HS:

