ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s KCHHMO
pořádají

2. srpna 2014

v honitbách

MS Háje Sloupnice
MS Březina České Heřmanice

Klubové Lesní zkoušky
U Mudáka na Džbánovci

Organizační výbor
Ředitel zkoušek:

Ing. Oldřich Vašina

Správce zkoušek:

Miroslav Vašina

Pořadatelská služba: členové MS Háje Sloupnice
a MS Březina České Heřmanice
Občerstvení:
Veterinární služba:

členové MS Březina a MS Háje
MVDr. Josef Šeda

Vrchní rozhodčí :
Rozhodčí
:

Josef Felcman
deleguje KCHHMO

Program zkoušek
7,30 hod. sraz účastníků, snídaně, porada rozhodčích
8°° hod. slavnostní zahájení, veterinární prohlídka, losování
8,30 hod. společná disciplína ohrádka s liškou, nastoupení na
jednotlivé práce
17°° hod. vyhlášení výsledků, přátelské posezení mezi myslivci,
večeře, ukončení zkoušek
Zkoušky se konají za každého počasí, občerstvení zajištěno po celý
den v mysliveckém zařízení U Mudáka a v lesní části honitby
Sloupnice.

Lubomír Knytl
předseda kynologické komise
OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí

Ing. Oldřich Vašina
ředitel zkoušek

Pokyny pro vůdce a účastníky zkoušek
1)
Poplatek pro účast k vykonání zkoušek je 1200,-Kč, člen KCHHMO
800 Kč. Úhrada je možná s podáním přihlášky na OMS Ústí n/ Orlicí
v pondělí nebo středu od 9 do 16 hod., nebo převodem na účet
1320394349/0800 do 28. 7. 2014. V případě, že poplatek bude
uhrazen ve dne konání zkoušek, zvyšuje se o 200,- Kč.
2)
Zkoušek se mohou zúčastnit psi loveckých plemen, kteří jsou
zapsáni v plemenné knize. Zkouší se dle platného zkušebního řádu.
3)
Při sestavování pořadí přihlášených má člen KCHHMO
přednost před nečleny, dále dle termínu úhrady poplatku.
4)
Vůdce psa předloží při zahájení zkoušek průkaz původu psa,
platný očkovací průkaz se záznamem o očkování proti vzteklině
v souladu s platným veterinárním zákonem.
5)
Vůdce psa dále předloží členský průkaz ČMMJ, případně potvrzení
o zaplacení pojištění zodpovědnosti, zbrojní průkaz a zbraň s dostatečným
počtem nábojů, pokud není držitelem zbrojního průkazu, tak si musí
zajistit střelce případně bude za úplatu přidělen. Je vyžadováno
myslivecké oblečení.
6)
Vůdce zodpovídá za škody způsobené psem v době konání zkoušek.
V případě, že pes není pojištěn a dojde k jeho ztrátě nebo zranění,
nemůže žádat náhradu od pořádající organizace.
7)
Pokud se zkoušek nemůže z vážných důvodů zúčastnit, je nutné
tuto skutečnost co nejdříve oznámit na sekretariátu OMS Ústí nad Orlicí,
tel. 734 508 715. Startovné se vrací pouze v případě průkazně doložené
nemoci psa nebo hárající feny.
8)
Nácvik pro přihlášené psy, kteří uhradili startovné, se pořádá
v neděli 20. 7. 2014 od 8 hod. na chatě U Mudáka na Džbánovci.
Zvěř a barvu si vůdce zajistí sám. Nácvik mimo uvedené termíny povoluje
mimořádně po dohodě na telefonu 606 613 085 ing. Vašina nebo
606 617 080 M. Vašina. Účastník nácviku nesmí v prostorech zkoušek
ponechat pohozenou zvěř, obal od barvy, nebo upravovat značení barev.
V případě zjištění této skutečnosti nebude ke zkouškám připuštěn.

Historie a činnost MS Březina České Heřmanice
První informace o myslivosti na Sloupensku pocházejí ze 17. století.
Od roku 1848, po zrušení vrchnostenského zřízení, připadla tvorba
honitby majitelům pozemků prostřednictvím obecního
zastupitelstva. Od roku 1865 byla honitba na Sloupensku
pronajímání pouze zájemcům ze Sloupnice. Významným nájemce,
který zavedl přísný řád a kázeň mezi myslivci, byl Václav Šplíchal ze
Sloupnice, který honitbu pronajímal v letech 1889–1907. Byl
autorem ,,Honebního řádu pro společnou honitbu „ Sloupenskou ‘‘. Po
rozdělení obce v roce 1925 byla rozdělena myslivecká společnost na
Dolní a Horní. V 80. letech předchozího století došlo k vytvoření
velkých honiteb Háje Sloupnice a v roce 1977 Březina České
Heřmanice. Toto sdružení hospodaří v honitbě o výměře 2795 ha
položených obcí D. Sloupnice, Č. Heřmanice, Voděrady a Džbánov.
Myslivost náročně vykonává 32 členů a 2 čestní členové. Kromě
péče o zvěř, která je základní povinností členů, se každoročně
pořádá myslivecký ples, při ZŠ myslivci vedou kroužek mladých
přátel přírody.
Do honitby je každoročně z vlastního chovu vypouštěno okolo
350 kachen, 300 bažantů a 50 koroptví.
Kynologie je dlouhodobě na vysoké úrovni. Ve vlastnictví členů je
10 ohařů a 6 norníků. Ohaři jsou úspěšně používání k záchraně zvěře
v pícninách před sklizní, norníci k tlumení kun a lišek lovem ve
14 umělých norách. Společně s OMS Ústí nad Orlicí jsou v honitbě
každoročně pořádány LZ ohařů a další kynologické akce.
Ve vlastnictví sdružení je broková střelnice U Mudáka na
Džbánovci. Po modernizaci provedené v roce 2010 je střelnice
celoročně v provozu a pořádají se zde závody v regionálním i
celostátním rozsahu.
Myslivecké sdružení Březina významně spolupracuje s obecními
úřady v zázemí honitby. V 90. letech minulého století uzavřelo
dohodu o spolupráci se ZD Sloupnice, která je každoročně
vyhodnocována a upřesňována.

Sponzor klubových zkoušek

Místo konání zkoušek:
49°56'21.802"N, 16°19'3.672"E

Přihlášky naleznete na www. myslivost.cz/omsustino
Při podání přihlášky je důležité nahlásit zda budete
požadovat střelce nebo jste-li držitel ZP !
Vyplněnou zasílejte emailem na cmmj.uo@tiscali.cz
nebo na adresu:
Malé Hamry 355, 562 01 Ústí nad Orlicí

