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7. Uskutečněné akce OMS Vsetín v roce 2018
Vážení předsedové mysliveckých spolků, uživatelé honiteb, myslivci,
dovolte, abychom Vám předložili základní přehled informací z činnosti naší okresní
myslivecké organizace a informací, které by Vám měly být nápomocny při Vašich aktivitách.
1. Kurz adeptů o první lovecký lístek bude zahájen 10. 1. 2019. Přihlášky do tohoto kurzu jsou
přijímány průběžně až do zahájení kurzu. Elektronickou verzi žádosti naleznou zájemci o kurz na
webových stránkách OMS Vsetín. Podání přihlášky je možnou prostřednictvím e-mailu nebo
osobně v kanceláři jednatelství OMS Vsetín. Podrobné informace k průběhu kurzu budou všem
zájemcům zaslány v průběhu prosince 2018. cena kurzu je 6.000 Kč. Před zahájením kurzu platí
adept částku 3.500 Kč a před vlastní zkouškou pak částku 2.500 Kč. Pro rodinné příslušníky členů
ČMMJ je sleva ve výši 1000,- Kč.
2. Žádáme všechny myslivecké spolky, které doposud neuhradily částku do Fondu součinnosti za
rok 2018, aby tak učinily nejpozději do konce prosince 2018. Výše poplatku zůstává nezměněna a
činí 600,- Kč. Platbu je možno uhradit v hotovosti na jednatelství nebo zaslat bankovním převodem
na účet OMS Vsetín 2200683546/2010. Do poznámky pro příjemce uveďte název honitby, za
kterou je platba zasílána.
3. Platbu členských příspěvků a pojištění na rok 2019, případně roky následující, můžete učinit:
a) Bankovním převodem na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010,
jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište
Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz.
b) Hromadná platba za členy MS na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010,
jako variabilní symbol uveďte číslo honitby a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište
název honitby. Dále je nutné zaslat na jednatelství seznam členů, za které je platba
prováděna. Členské průkazy Vám budou zaslány poštou nebo e-mailem.
c) Poštovní složenkou na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní
symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou
adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz.
d) V hotovosti na jednatelství OMS Vsetín v pondělí a ve středu v době od 9 do 16 hodin.
Od 1. 10. 2018 je výše členských příspěvků následující:
a) Řádný člen – 1000,- Kč
b) Důchodce nad 65 let – 650,- Kč
c) Student (nutno doložit potvrzením o studiu) – 650,- Kč – platí se jen na 1 rok
d) Invalidní důchodce (nutno doložit potvrzením) – 650,- Kč – platí se jen na 1 rok

Již od loňského roku nabízí pojišťovna Halali v rámci platby členského příspěvku a pojištění
možnost připojištění loveckých psů a také pojištění odpovědnosti v občanském životě. V
letošním roce se nabídka pojišťovny rozšířila také o pojištění nemovitostí. Podmínky tohoto
pojištění naleznete v časopise Myslivost a na webu pojišťovny Halali, nebo Vám budou sděleny
prostřednictvím telefonické nebo osobní konzultace v kanceláři OMS Vsetín.
4. Neopomíjejte prosím průběžnou aktualizaci Vašich kontaktních údajů, především e-mailových
adres a telefonů, abychom Vás byli schopni v případě potřeby operativně kontaktovat.
5. Termíny akcí pro rok 2019
Jako přílohu Oběžníku dostáváte do rukou termínovou listinu akcí OMS Vsetín na rok 2019.
U některých akcí bude místo konání ještě průběžně doplněno. Pokud byste měli zájem pořádat
některou z akcí – kynologickou, střeleckou, pro mládež či jinou, tak prosím kontaktujte kancelář
jednatelství. Tato výzva se týká nejen akcí pro rok 2019, ale i pro roky následující.
6. Bezpečné zacházení se zbraní
Vzhledem k tomu, že lovecká sezóna vrcholí a často se se svými kolegy setkáváte na společných
loveckých akcích, dbejte prosím bedlivě na bezpečné zacházení se zbraní a nezapomínejte na to
neustále upozorňovat své méně disciplinované kolegy a jděte příkladem svému okolí. Uvědomte si,
že odpálenou střelu již nelze zastavit.
7. OMS Vsetín uspořádal v uplynulé části tohoto roku sám nebo ve spolupráci s jednotlivými
mysliveckými spolky následující akce:
Přednáška Liška, kuna, jezevec – MS Kelečsko - Kelč – účast 200 osob.
Zimní pohár ve střelbě – střelnice Pozděchov – účast 21 střelců.
Odhad a stanovení věku zvěře – Semetín – účast 26 členů hodnotitelské komise OMS Vsetín.
Hodnocení trofejí ulovených v uplynulé lovecké sezóně – MS Pozděchov – 35 hodnotitelů.
Svod psů – Kynologická komise OMS Vsetín - Němetice – účast 38 psů.
Zkoušky vloh – MS Kelečsko – účast 24 psů.
Podzimní zkoušky – MS Kelečsko – účast 18 psů.
Valašské slavnosti myslivosti a chovatelská přehlídka trofejí – MS Pozděchov – účast cca 3.000
návštěvníků.
Zlatá srnčí trofej – MS Hutisko - Solanec – účast 29 dětí.
Sněm sboru zástupců – Rožnov pod Radhoštěm – účast 47 zástupců MS a uživatelů honiteb.
Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen – Lesy a statky T. Bati a MS Dlúhá Hůra Mikulůvka –
účast 24 psů.
Barvářské zkoušky – MS Grúň Hošťálková – účast 12 psů.
Podzimní zkoušky – MS Pržno - účast 11 psů.
Norování nováčků – umělá nora Juřinka – Valašské Meziříčí – účast 24 psů.
Přebor ve střelbě ze vzduchovky – MS Hutisko - Solanec – účast 45 dětí.
Honičské zkoušky – MS Grúň Hošťálková – zrušeny pro malý zájem.
Benefiční hon – MS Stráž Choryně – účast 38 střelců.
Výsledky z jednotlivých akcí a fotogalerie naleznete na webu OMS Vsetín – www.omsvsetin.cz
Do vrcholící sezóny Vám přejeme hodně mysliveckých a loveckých zážitků,
příjemné prožití vánočních svátků a do následujícího roku 2019
Vám i vašim blízkým hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Myslivosti zdar!
Ing. Jaroslav Šarman, v. r.
jednatel OMS Vsetín

Ing. Michal Zubíček, v. r.
předseda OMS Vsetín

