Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou
ze dne 10.6.2020
Program schůze : zahájení
Kontrola zápisu
došlá a odeslaná pošta
organizační záležitosti ( peněžní deník, …)
příprava Zlaté srnčí trofeje
příprava ZVVZ
zkoušky adeptů
vyhodnocení pořádaných akcí
různé ( dětský kroužek , adepti , Okresní sněm, katalog trofejí …)
závěr
1. Zahájení , přivítání členů schůze OMR Jbc pronesl předseda př. Václav Langr
Př. Langr také přivítal hosty – adepty př. Eimanna a př. Kudelovou , kteří projevili
Zájem o práci v OMS Jbc.
2. Rada schválila zápis Mgr. Čaňka z minulé schůze bez připomínek – možno uveřejnit na
str.www.
3. seznam a rozbor došlé pošty :
a) Od MS Zelené údolí Rádlo – pozvánka na VČS – 20.6.2020 od 10.00 hod –
delegována Mgr. Nikliborcová.
b) Školení kynologických rozhodčích dne 30.6.2020 od 15.00 hod Kú Lbc – III. patro
c) Od př. Pešata – omluva z účasti zkušebního senátu ( pracovní důvody ) na zkouškách
adeptů dne 13.6.2020.
d) Od Kú Liberec – zastavení dotací projektu „ vybavení dětského pozorovacího
zařízení“.
e) Základní informace o pojištění „ dětského pozorovacího zařízení“.
f) Od pí. Kadlecové – přihláška na ZV
g) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – vypořádání připomínekvšech nevládních organizací a
MZe ke změnám zákona o myslivosti.
h) Od Mú Turnov – informace o zrušení termínu pořádání Svatohubertských slavností na
Valdštejně.
i) Od pí. Kolouchové (ČMMJ ) – informace letním kurzu školení vedoucích DK.
j) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – návrh stanov ČMMJ – po připomínkách z OMS.
k) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – připomínky k používání výpočetní techniky SW Diana.
l) Od OMS Příbram – informace o prodeji nemovitostí.
m) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – informace o volebním SZ a příprava faktografické knihy
o příhraniční spolupráci - OMS Jbc takovouto spolupráci nemá.
n) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – odpovědi k dotazům konání okresních sněmů
v náhradních termínech dle konkrétní situace v daném regionu.
o) Od p. Vodolana – přihláška na Pb.
p) Od p. Ludvíka – přihláška na Pb.
q) Od p. Kučery ( p. Mlejnek ) – přihláška na Pb.

Seznam a rozbor odeslané pošty :
a) Od OMS Jbc – pro jednotlivá MS a členy ČMMJ – přehled termínů jednotlivých akcí
po uvolnění protikoronavirových opatření v ČR.
b) Od OMS – omluva z účasti na poradě předsedů OMS v Býšti.
c) Od př. Langra předsedy OMS Jbc – informace o zrušení Jarního svodu psů loveckých
plemen pro rok 2020 – bez náhrady.
d) Od př. Lngra – potvrzení termínů kynologických akcí po 11.7.2020 pro obec
Dalešice, Rychnovu Jbc a KVS Liberec.
e) Od OMS Jbs – pozvánka na Okresní sněm v náhradním termínu.
Nový termín 25.6.2020 – 17.00 hod Parkhotel Smržovka
4. organizační záležitosti :
a) rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za
měsíc květen 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 ).
5. Příprava Zlaté srnčí trofeje – akce zrušena bez náhrady.
6. Příprava ZVVZ – zkoušky připraveny, rozhodčí zajištěni – nejsou evidovány přihlášky.
Konání akce bude dopřesněno na následující schůzi OMS.
7. Zkoušky adeptů - vzhledem k uvolňování akcí při určitém počtu zúčastněných osob se
zkoušky adeptů konají v náhradním termínu : 13.6.2020 od 8.00 hod v prostorách Exclubu
Předseda zkušební komise
: př. Provazník
Místopředseda
: př. Rolenec
Členové zkušebního senátu : Mgr. Čaněk
př. Kočárek
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 , se plánované akce po 11.7.2020 uskuteční v daném termínu.
27.6.2020 dokončení střeleb ( broková + malorážka ) kurzu adeptů, zbraně zajistí
př. Eršil.
Náhradní termín Okresního sněmu – 25.6.2020 17.00 hod Parkhotel Smržovka.
Volební sněm – volba nové rady a personální doplnění vedoucích pozic OMS Jbc.
9. různé :
Schůzi rady OMS Jbc navštívili adepti př. Kudelová a Eiman, kteří vyslovili přání
pracovat v radě OMS. Předseda př. Langr jejich pracovní aktivitu přivítal a určitě se pro
jejich pracovní přínos najde odpovídající uplatnění.

Předseda př. Langr přítomné informoval o formě a zpracování katalogu trofejí za rok 2019
Př. Čaněk připomněl termín jednání Okresního sněmu s požadavkem mandátu jednotlivce pro
volby nové rady.
Př. Žák informoval přítomné o jednání ČS MS Tanvald. I přes setrvávající zdravotní
problémy předsedy MS , měla schůze dobrou úroveň a klasický průběh.
Předseda př. Langr přítomné informoval o úmrtí předsedy MS Lučany př. Karbana –
smuteční rozloučení 15.6.2020 ve 13.00 hod v Lučanech.

10. závěr - schůzi ukončil předseda př. Langr, poděkoval přítomným za účast,

Myslivosti zdar.
zapsal : př. Dašek

