Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou
ze dne 8.9.2021
Program schůze : zahájení
Kontrola zápisu
došlá a odeslaná pošta
organizační záležitosti ( peněžní deník, … )
příprava akcí – lesní zkoušky, ZVVZ. PB, Svatohubertská mše
vyhodnocení akcí – výcvikový den PB, podzimní zkoušky
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 p. Heráka – vlastník psa – přihláška na ZVVZ
b) Od pí. Fajtové – přihláška na LZ
c) Od pí. Zborníkové – informace o podání plánu kynologických akcí na rok 2022
d) Od p. Fišera ( myslivost ) – informace o prodeji kalendářů na rok 2022
e) Od p. Hnyka – přihláška na ZVVZ
f) Od př. Nikliborcové – informace o přijetí delegace na LZ
g) Od př. Nikliborcové – informace o přijetí delegace na PZ – čekatel
h) Od p. Zajíčka – dotaz na kurz adeptů
i) Od př. Langra – informace o nových sazbách pojištění Halali
j) Od př. Kasiny ( myslivost ) – pozvánka na pracovní setkání ohledně výstavního
stánku na akci „ Myslivecké Zahrádky 2021 „
Setkání dne 25.8.2021 v 17.00 hod na Oú Zahrádky – akce 4.9.2021
k) od p. Hofmana – přihláška na PZ
l) od p. Vláška – přihláška na PZ
m) od p. Chlada – přihláška na PZ
n) od p. Plechatého – přihláška na PZ
o) od p. Fidricha – přihláška na ZVVZ
seznam a rozbor odeslané pošty :
a) od př. Langra – odpovědˇ pí Sedlákové – podivné chování lišky v prostoru mezi
Jistebskem a Pěnčínem
b) OMS Jbc – platba za kurz adeptů
c) od př. Langra – informace ze schůzky Krajské koordinační rady 16.8.2021
- personální změna – pí. Žáková nahrazuje pí. Wudyovou
- myslivecká konference 2022 – Česká Lípa ( termín březen – duben 2022 )
- situace v ČMMJ a pojišťovně HALALI
4. Předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS za
období – srpen 2021
Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.

5. příprava akcí :
Lesní zkoušky – 18.9.2021 – Pelíkovice - sraz v 8.00 hod – přihlášeno 6 psů
ZVVZ 19.9.2021 – Pelíkovice – sraz v 8.00 hod – přihlášeno 10 psů –
- dvě skupiny – vyhlášena pomoc adeptů
PB – zatím není žádná přihláška
Svatohubertská mše – výzdoba zajištěna, kaplan Petr Šabaka
6. vyhodnocení akcí
PZ – účast 4 psi – 3 psi uspěli – dobře připravená akce
Výcvikový den PB – účast 5 psů – dobře připravená akce
7. různé :
Výuka adeptů – informace př. Čaňka - 8.9.2021 naplánované střelby ( př. Eršil )
Program a akce DK – po začátku školního roku akce a program schůzek dle rozvrhu.
První schůzky začátkem října.
Požadavek DK Velké Hamry – stůl a židle do klubovny.

Schůzi ukončil předseda OMS př. Langr.
Myslivosti zdar.

zapsal : př. Dašek

