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Vážení myslivci a přátelé myslivosti! 
 

Dovolte nám vás po určitém čase seznámit s činností OMS Přerov krátkou rekapitulací 

posledního období činnosti okresního mysliveckého spolku Přerov. 

 

Rok 2020 a možná i část dalšího roku 2021 jsou významně ovlivněny vládními omezeními 

z důvodu výskytu koronavirové pandemie. 

 

Z plánovaných akcí jsme stihli počátkem roku zorganizovat na konci měsíce února Ples OMS 

Přerov.  Z ohlasů veřejnosti se ples líbil, zvěřinové jídlo, jedna z nejlepších regionálních kapel a 

bohatá tombola přilákala do přerovské Sokolovny okolo 300 hostů. Významný podíl měli samozřejmě 

i dárci cen do tomboly, zejména zvěřiny od mysliveckých spolků i jednotlivců. Ještě jednou jim 

děkujeme, i jejich zásluhou získal OMS Přerov další prostředky na svůj provoz a opravu budovy. 

 

Od měsíce března se stupňujícími se omezeními byly zrušeny plánované akce v oblasti 

kynologie, Zlatá srnčí trofej a hlavně Myslivecké dny 2020 v Domaželicích s citelně chybějícím 

příjmem pro organizátory. V rámci povoleného počtu členů hodnotitelské komise však myslivecká 

komise zajistila provedení hodnocení trofejí s výstupem ve formě velmi povedeného Katalogu a 

líbivých medailí k trofejím. 

 

Od měsíce května a června po částečném uvolnění opatření se rozběhla práce kynologické 

komise (kynologické akce), střelecké komise (střelby) a kulturní komise (kurz adeptů, publikační 

činnost do časopisu Myslivost, práce s mládeží). 

  

Ekonomická situace na OMS Přerov se stabilizovala. Z důvodu chybějících externích příjmů 

z neuskutečněných akcí však byla pozastavena adaptace budovy. Plně je zprovozněna kancelář pro 

jednatelku s příslušenstvím. Představa dalšího pokračování adaptace s financováním z provozních 

zdrojů je její dokončení v průběhu následujících 5 let s investovanou částkou  100.000 Kč ročně. Do 

tohoto záměru však může zásadní měrou zasáhnout již nově zvolená rada OMS, která vzejde 

z řádných voleb pravděpodobně v měsíci březnu 2021. 

  

 V rámci omezujících vládních opatření bez znalosti doby jejich ukončení nebudeme pořádat 

Ples OMS Přerov plánovaný na únor 2021. Tato akce vyžaduje hodně úsilí a určité náklady (mrazírny, 

tiskárna aj.), přičemž neznáme reakci a zájem hostů na situaci a zejména termín ukončení restrikcí. 

 

 Na měsíc březen však plánujeme řádný Sněm OMS Přerov, opět bude-li to umožněno. 

Dosavadní rada navrhne rozšíření počtu členů rady na 9 členů. Důvodem je potřeba zapojení většího 

počtu lidí při organizaci akcí a činnosti na OMS Přerov. Obracíme se tímto na vás – spolky a členy 

OMS Přerov s prosbou    o návrhy a nominace vhodných kandidátů na členy rady (9) a dozorčí rady 

(3).  
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 Vzhledem k nutnosti delší časové přípravy spojené s organizací hodnocení trofejí a rezervaci 

vhodných prostor počítá dosavadní rada OMS s uskutečněním Mysliveckých dnů 2021 a to ve 

Skaličce u Hranic na konci dubna 2021. Doufejme, že to bude možné. 

 

 Vážení myslivci, do roku 2021 vám přejeme hlavně zdraví. Nabádáme vás k dodržování 

stanovených opatření při organizaci honů, dodržování opatrnosti a rozestupů při nástupech a 

výřadech, použití roušek, zdravení bez podání rukou. Členská základna stárne a s věkem jsme ke 

koronaviru vnímavější . 

 

 

Myslivosti zdar ! 

 

V Přerově 21.12.2020                                                                            Okresní myslivecká rada OMS Přerov
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