
Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  13.10.2021
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, … ) 
                              příprava akcí – Pb, BZH, BZ, Svatohubertská mše
                              vyhodnocení akcí – LZ, ZVVZ
                              různé ( dětský kroužek , …)
                              závěr

1.  Zahájení , přivítání členů  schůze  OMR Jbc  pronesl předseda př. Václav Langr

2.  Rada  OMS Jbc vzala na vědomí obsah zápisu z minulé  schůze 
 
3.   seznam a rozbor došlé pošty :

a) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – přehled  (ne)doplatnů ČP – OMS Jbc v pořádku.
b) Od pí. Zborníkové  - informace o chybném hlášení na Pb
c) Od p. Šubrta – dotaz na volné místo BZ 24.10.2021
d) Od př. Kočárka – informace o setkání MH dne 13.9.2021 na Smržovce.
e) Informace o setkání VúKOZ, Masarykova univerzita a KúLbc dne 13.10.2021
f) Od pí. Kantorové – přihláška na BZ
g) Od př. Jelena – hlášení o škodné události z pojištění úrazu při myslivosti.
h) Pozvánka na 83. ročník Memoriálu Karla Podhajského  - Zákupy 25.9.2021
i) Od p. Libicha – přihláška na BZ – později „storno „
j) Od př. Eymanové – informace termínu jarního svodu – 21.5.2022

      k)   od př. Bohdala – změny ve vedení MS Zásada – rezignace předsedy př. Jareše 
            a jednatele př. Bohdala. Kontakty na MS Zásada – místopředseda př. Postula.
      l)    od př. Čaňka – reakce na vnitrospolkové problémy MS Zásada.

       seznam a rozbor odeslané pošty :

      a)    od OMS Jbc – informační zpráva ze schůzky k problematice afrického moru prasat 
             konané dne 11.10.2021 na KúLbc.
      b)    OMS Jbc – žádost o zapůjčení spolkové místnosti v objektu Krkonošská 500 – Desná
             pro účely provozu kroužku Mladých přátel myslivosti.
      c)    od př. Eymanové – tabulka výsledků zkoušek PZ, LZ a ZVVZ ze dne 5.9.2021

4.  organizační záležitosti

     a)  předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS  
          za období –  září 2021
          Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.
     b)  vzhledem k provozu DK – schůzky dle školního rozvrhu a ostatních aktivit dětí 
          se konají ve středu –  ZMĚNA termínu schůzí OMS Jbc  - 1. pondělí v měsíci. 



5. příprava akcí :  

    Zkoušky Pb – sobota 16.10.2021 Kristiánov – sraz účastníků v 8.00 hod.
    Zkoušky BZ , BZH – dvě skupiny po 6-ti psech, vše zajištěno 
    Svatohubertská mše – výzdoba materálně i organizačně zajištěna, kaplan Petr Šabaka
                                        Pátek 22.10.2021 od 17.00 hod.

6. vyhodnocení akcí 

    LZ       – účast 6 psů – 4 psi uspěli – dobře připravená akce
    ZVVZ – účast 10-ti psů – dobře připravená akce. Poděkování adeptům za pomoc 
                   s hladkým průběhem akce a aktivním přístupem.

7.  různé : 

Chatka ve Velkých Hamrech pro potřeby DK – zajištěny nové klíče , nábytek
 ( stoly a židle) k dispozici v Proseči.

Př. Langr a Mgr. Čaněk informovali přítomné o schůzce k problematice afrického moru , 
osobní pohled na problematiku a návrhy řešení tak, jak je předložili zástupci KVS.
Prozatím není nic nařízeno, vše bude řešeno s 1.případem nakaženého kusu v dané lokalitě.

Př. Kočárek informoval přítomné o společné schůzce VúKOZ, Masarykovy univerzity a 
KúLbc, která se věnovala optimalizaci chovu zvěře ve vztahu k přírodě.
Závěr : myslivci, zemědělci, lesníci a ochranáři by měli najít společnou řeč pro zachování 
volně žijící zvěře i přírodní fond do budoucna.

Mgr Čaněk informoval schůzi o klesajícím počtu zkoušejících lektorů.
Předášet může kdokoli , zkoušet pouze proškolený lektor s průkazem.

Mgr. Čaněk informoval i o situaci v kurzu adeptů – teoretická příprava je odpřednášena –
z 21 adeptů má požadavek minimálního limitu přednášek a tedy připuštěno ke zkouškám 
pouze 11 adeptů. Zbylý počet si musí přednášky z jednotlivých předmětů doplnit.

Program a akce DK –  po začátku školního roku akce a program schůzek dle rozvrhu.
                                     Pravidelné schůzky  - DK Velké Hamry – pátek

- DK Desná – středa

Př. Kočárek informoval přítomné o schůzce s MH jednotlivých MS věnované problému 
střečkovitosti spárkaté zvěře. S požadavkem léčení se neuspělo – MS Smržovka bude léčit 
sama- nutno informovat sousedící MS o konkrétním termínu léčení.

8. Závěr

Schůzi ukončil předseda OMS př. Langr a poděkoval za aktivní účast.
      
Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek




