
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  8.11.2021
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, … ) 
                              příprava akcí  
                              vyhodnocení akcí – Pb, BZH, BZ, Svatohubertská mše
                              různé ( dětský kroužek , adepti, MH , …)
                              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 nakladatelství Rembrandt – nabídka produktů na rok 2022
b) Od p. Kočího – reakce na dopis ze zasedání  na KúLbc  - problematika AMP
c) Informace o úmrtí př. Güntera Zackeho 
d) Od Mgr. Nikliborcové – přihláška na IZN
e) Od př. Kočárka – reakce na zasedání na KúLbc – problematika AMP
f) Od př. Hokeše – reakce na dopis ze zasedání na KúLBC – problematika AMP
g) Od př. Kouckého - reakce na dopis ze zasedání na KúLBC – problematika AMP
h) Od MS Držkov – informace o záchytném místu uhynulé černé zvěře
i) Od MS Zásada - informace o záchytném místu uhynulé černé zvěře
j) Od KVS – žádost o zaslání aktuálních údajů o honitbě, MH a kontaktech. – z hlediska

aktuálnosti problému s AMP.
      k)   Od pí. Kolouchové – informace o školení pro zájemce na post zkušebního komisaře
           

       seznam a rozbor odeslané pošty :

      a)    od OMS Jbc – tabulky a výsledky zkoušek Pb ze dne 16.10.2021
      b)    od př. Eymanové – požadované doklady a dokumenty od lektorů 
      c)    od př. Eymanové – tabulka výsledků zkoušek BZH, BZ ze dne 23. a 24.10.2021

4.  organizační záležitosti

     a)  předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS  
          za období –  říjen 2021.
          Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.
     b)  vzhledem k provozu DK –  následující schůze OMS dne 13.12.2021.

 



5. příprava akcí pro rok 2022 :  

16.2.2022     -    zahájení nového kurzu o první lovecký lístek
19.2.2022     -    zkoušky adeptů kurzu r. 2021
26.2.2022     -    I. přednáška pro adepty
  5.3.2022     -   II. přednáška pro adepty
12.3.2022     -  III. přednáška pro adepty
19.3.2022     -   IV. přednáška pro adepty
26.3.2022     -    V. přednáška pro adepty
  2.4.2022     -   VI. přednáška pro adepty
                          Praktické střelby dle aktuálních organizačních podmínek a potřeb
20.4.2022     -   opravní a náhradní termín zkoušek adeptů
15.5.2022     -   zkoušky vloh ostatních plemen
21.5.2022     -   Jarní svod psů loveckých plemen
                     -   Myslivecký den
                     -   Okresní přehlídka trofejí ( trofeje budou vyhodnoceny v katalogu )
                     -   Okresní myslivecký sněm ( ověřit možnost uskutečnění na Parkhotelu )
22.6.2022     -   opravný termín k náhradnímu termínu zkoušek adeptů
25. – 26.6.2022  -  Zlatá srnčí trofej

                     Ostrostřelec OMS a ostrostřelec mladých – otevřený termín realizace
                     (  brok  -  malorážka  -  vzduchovka  )

20.8.2022     -   výcvikový den barvářů
  4.9.2022     -   podzimní zkoušky
17.9.2022     -   lesní zkoušky ostatních plemen
 2.10.2022    -   zkoušky z vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře
15.10.2022   -   předběžné zkoušky barvářů
15.10.2022   -   barvářské zkoušky
16.10.2022   -   barvářské zkoušky honičů
21.10.2022   -   Svatohubertská mše

6. vyhodnocení akcí

    Zkoušky Pb – sobota 16.10.2021 Kristiánov –  účast 3 psů – 1 pes neuspěl
                           Dobře připravená akce bez organizačních problémů.
    Zkoušky BZH  - dne 23.10.2021 Pelíkovice – účast 6 psů – 2 psi neuspěli
    Zkoušky BZ     - dne 24.10.2021 Pelíkovice – účast 5 psů – uspěli.
                               Akce dobře připravena , s bezproblémovým průběhem byli spokojeni 
                               všichni účastníci.
    Svatohubertská mše –  dne 22.10.2021 kostel sv. Archanděla Michaela Smržovka –
                                         Nízká účast myslivců  (  malá informovanost x nezájem )
                                         Osobitý přístup kaplana p. Šabaky. 
                                         Poděkování př. Kočárkovi a rodině Sallmannových za materální 
                                         pomoc a celkové aranžmá výzdoby prostor kostela.
             



7.  různé : 

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

- DK Desná – středa – 11 dětí – program 
schůzek

dle plánu, popř. dle aktuální situace DK 

Př. Čaněk informoval přítomné o ukončení teoretické přípravy adeptů , vč. individuálního 
doplnění chybějících přednášek . 
Jedna adeptka – a) doplnit přednášky dle vyhlášených termínů
                           b) přeložit zkoušky k následujícímu kurzu
                           c) přednášky teorie dle individuální dohody s lektorem

Dle informace Mgr. Čaňka a po dohodě přítomní členové odsouhlasili cenovou relaci nového 
kurzu adeptů :  5.100 ,- Kč  +  střelby ( dle aktuální ceny střeliva a ceny pronájmu střelnice ).

Otevření kurzu pro myslivecké hospodáře :    dle aktuálního zájmu jednotlivých MS
                                                                         Minimálně 4 uchazeči
Cena kurzu  :  4.500 ,- Kč

    6.4.2022  -     zahájení kurzu
    9.4.2022  -    I. soubor přednášek
  16.4.2022  -  II. soubor přednášek
12.11.2022  -  řádný termín zkoušek MH
14.12.2022  -  opravný termín zkoušek MH

Informace kynologické komise : 
ceny kynologických akcí pořádaných OMS Jablonec n.N. na rok 2022 

akce                                                                                   člen ČMMJ                    nečlen
………………………………………………………………………………………………..
Jarní svod                                                                            200 ,- Kč                       400 ,- Kč
Zkoušky vloh                                                                      600 ,- Kč                    1.200 ,- Kč
Lesní zkoušky                                                                  1.000 ,- Kč                    2.000 ,- Kč
Barvářské zkoušky honičů                                                  800 ,- Kč                    1.600 ,- Kč
Předběžné zkoušky barvářů                                                800 ,- Kč                    1.600 ,- Kč
Barvářské zkoušky                                                           1.000 ,- Kč                    2.000 ,- Kč
Zkoušky z vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře           600 ,- Kč                    1.200 ,- Kč
Podzimní zkoušky                                                               800 ,- Kč                    1.600 ,- Kč
Individuální zkoušky barvářů                                           1.500 ,- Kč                    3.000 ,- Kč
Individuální zkoušky z norování                                      1.500 ,- Kč                    3.000 ,- Kč

Poznámka :  u individuálních zkoušek je nutné dopřesnění organizačních záležitostí a 
kontakty jednotlivých rozhodčích.

8. Závěr

Schůzi ukončil předseda OMS př. Langr a poděkoval za aktivní účast.



Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek


