Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou
ze dne 11.3.2020
Program schůze : zahájení
Kontrola zápisu
došlá a odeslaná pošta
organizační záležitosti ( peněžní deník, …)
příprava Okresního sněmu
Krajská myslivecká konference
zkoušky adeptů
vyhodnocení pořádaných akcí
různé ( dětský kroužek , adepti , …)
závěr
1. Zahájení , přivítání členů schůze OMR Jbc pronesl předseda př. Václav Langr
2. Rada schválila zápis z minulé schůze bez připomínek – možno uveřejnit na str.www.
3. seznam a rozbor došlé pošty :
a) Od MS Bárov – pozvánka na VČS – 29.2.2020 od 18.00 hod na chatě MS
delegát – př. Žák
b) Od p. Tesaře ( Halali ) – informace o rozšíření pojistného servisu pro myslivce –
Pozn. - Osobní zkušenost předsedy OMS – smlouva s nízkou finanční
bonitou = nezájem pojišťovny.
c) Od pí. Kolouchové ( ČMMJ ) – informace o propozicích jubilejního 50.ročníku
Národního finále Zlatá srnčí trofej.
d) Od pí. Adámkové ( ČMMJ ) – informace o prvních termínech školení vrchních
rozhodčích – LK – budova Kú 8.4.2020 – 15.00 hod.
e) Od Mú Železný Brod – rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky zvěře za rok 2019.
f) Od Magistrátu Jbc – rozhodnutí o přádání a finanční příspěvek 5.000 ,- Kč na
organizační zabezpečení chovatelské přehlídky.
g) Od Řád sv, Huberta - pozvánka na seminář 27.3.2020 Hospital Kuks.
h) Od pí. Adámkové ( ČMMJ ) – kontakty pro zaslání tabulek výsledků zkoušek psů.
i) Od MS Tanvald – pozvánka na VČS – 4.4.2020 penzion u Hanzlíčků
Delegát př. Žák.
j) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – výsledky dotazníku vedení účetnictví na pobočných
spolcích ČMMJ .
k) Od MS Jenišovice – pozvánka na VČS dne 21.3.2020 – delegát př. Tomáš Hujer.
l) Od MS Český Ráj Malá Skála – pozvánka na VČS dne 21.3.2020 – delegát př. Dašek.
m) Od Mgr. Nikliborcové – termíny pořádání zkoušek loveckých psů v okrese Jbc.
n) Od pí. Adámkové ( ČMMJ ) – informace ke školení kynologických rozhodčích
o) Od MS pí. Dvořákové (ČMMJ ) – platné variabilní symboly pro platby z jednotlivých
OMS na sekretariát ČMMJ.
p) Od pí. Fišerové ( ČMMJ ) – informace o evidenci myslivosti v SW Yamaco.
q) Od Mú Tanvald – rozhodnutí o pořádání chovatelské přehlídky.
r) Od pí. Güttlerové (ČMMJ ) – registrace OMS pro nové webové stránky po vzoru
ČMMJ.
s) Od pí. Wudyové ( Kú Lbc) – informace o zrušení akcí : Krajská konference a osobnost
roku.

t) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – nabídka pracovního místa na pozici samostatná účetní.
u) Od pí. Fišerové (ČMMJ ) – informace o instruktážním videu exportu dat hodnocených
trofejí.
v) Od pí. Wudyové (Kú Lbc ) – informace k léčení v roce 2020 a 2021.
w) Od Mú Tanvald – darovací smlouva s finančním příspěvkem 1.000,- Kč na
zabezpečení přehlídky trofejí za rok 2019.
x) Od MS Rádlo – žádost o vyznamenání : čestné uznání - operativně schváleno.
y) Od ČMMJ – novelizace stanov ČMMJ k připomínkovému řízení.
z) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – termínový kalendář volebního roku ČMMJ.
aa) Od MS Zásada – pozvánka na VČS – dne 21.3.2020 - delegátka př. Kuhnová
bb) Od Mú Velké Hamry – finanční příspěvek pro provoz DK – 6.000,- Kč
Seznam a rozbor odeslané pošty :
a) Od OMS Jbc – pro jednotlivá MS – kontrolní sady VS pro vyšetření afr. moru a
klasického moru divokých prasat.
b) Od OMS – objednávka čestných uznání
c) Od př. Langra předsedy OMS Jbc – pro SVS - hlášení hraničních honiteb s Polskem
d) Od př. Lngra – potvrzení praxe – př. Radek Novotný – funkce rozhodčího na
střeleckých akcích.
e) Od OMS Jbs – potvrzení zájmu o nové www stránky dle vzoru ČMMJ.
f) Od OMS Jbc – informace o pořádaných kynologických akcích pro rok 2020 včetně
realizačních termínů.
g) Od OMS – pozvánka jednotlivých MS na Okresní sněm
4. organizační záležitosti :
a) rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za
měsíc únor 2020. Všechny pohyby na účtu – aktiva i pasiva - byly zaevidovány a
vše bylo řádně zaúčtováno ( případné dotazy a nejasnosti lze zodpovědět na OMS
v úředních hodinách, kde je podrobný účetní výkaz k nahlédnutí ).
b) Složka účetnictví za rok 2019 předána revizní komisi – př. Hujerovi – ke kontrole.
5. Příprava Okresního sněmu : 18.4.2020 - 16.00 hod
Rozdány pozvánky a program sněmu.
Volební komise : operativně určena z přítomných členů zastupujících jednotlivé MS
Návrh usnesení - v rozsahu loňského roku
6. Krajská myslivecká konference – ZRUŠENA
7. Zkoušky adeptů - dne 14.3.2020 od 8.00 hod v prostorách Exclubu
Předseda zkušební komise : př. Provazník
Místopředseda
: př. Rolenec
Členové zkušebního senátu : Mgr. Čaněk
př. Pešat
př. Gregor
př. Žák
př. Nejedlý
př. Eršil
př. Langr

8 . Vyhodnocení pořádaných akcí – vzhledem k nařízení vlády ČR , MV a MZ o zdravotní
situaci v ČR nelze s určitostí říci, zda se plánované akce uskuteční v daném termínu.
OMS proto žádá pečlivě sledovat v informačních médiích nařízení státních orgánů.
9. různé :
a) př. Kuhnová informovala přítomné o programové náplni jednotlivých schůzek DK
i počtu dětí DK.
Schůzek se účastní 5-6 dětí, náplň schůzek dle programu plánu práce.
Pro další rozvoj práce DK získán finanční příspěvek od Mú Desná.
b) př Pekelská informovala o práci DK ve Velkých Hamrech – schůzky pravidelně dle plánu
práce, víkendové výlety dle klimatických a časových podmínek.
c) př. Žák vznesl připomínku k obsahu referátu na Okresním sněmu v příspěvku
mysliveckého hospodářství. Svůj příspěvek ve své podstatě bude pouze obecného
charakteru, protože Okresní sněm se koná dříve , než je konečný termín uzávěrky
statistických hlášení plánu lovu a uzávěrky sčítání zvěře.
d) př, Dašek ve svém příspěvku informoval přítomné o konání VČS Držkov.
Schůze v přátelské atmosféře měla věcný charakter a standardní průběh dle schváleného
programu.
Př. Žák informoval o průběhu VČS MS Bárov.
Schůze v přátelské atmosféře a klasického jednání.
Př. Čaněk se ve svém příspěvku zmínil o VČS Rychnov – schůze v přátelské a tradičně
veselé atmosféře.
Př. Kuhnová informovala o průběhu VČS Desná Kořenov – schůze s klasickým
průběhem. Příspěvek doplněn humornou historkou o vlastní neúplnosti myslivecké
uniformy.
10. závěr - schůzi ukončil předseda př. Langr, poděkoval přítomným za účast,

Myslivosti zdar.
zapsal : př. Dašek

