
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  13.12.2021
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, … ) 
                              vyhodnocení roku 2021  
                              plán akcí na rok 2022
                              výběr ČP
                              různé ( dětský kroužek , adepti, MH , …)
                              závěr

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

     Přítomní minutou ticha vzdali poctu zesnulému př. L. Rýdlovi. 

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

a) Katalog trofejí z výstavy v Lysé n.L.
b) Od pí. Kolouchové – připomínka k zaslání termínů zkoušek psů lovecké 

upotřebitelnosti na rok 2022.
Po úpravě programu bude možné nahrát termíny kurzů adeptů a MH.

c) Informace od př. Janoty ( ČMMJ ) – kritéria pro shromažďování osob na společných 
mysliveckých akcích 

d) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě nebytových prostor – navýšení nájmu + 5 %.
e) Od pí. Güttlerové – informace o možnosti prezentace trofejí jednotlivých regionů na 

veletrhu Silva Regina 2022 na výstavišti v Brně.
f) Od př. Nedomlela – přihláška na ZVVZ
g) Od p. Nováka ( KK ČMMJ ) – informace o přezkoušení čekatelů na funkci 

rozhodčího z výkonu.
h) Od KVS – nařízení SVS k utlumení AMP a vymezení oblasti s intenzivním odlovem 

černé zvěře.
i) Od př. Bohdala – vánoční přání
j) Od pí. Güttlerové – informace o prodeji zvěřiny zájemcům z řad veřejnosti v rámci 

podpory MZ.

           
       seznam a rozbor odeslané pošty :

      a)    od OMS Jbc – žádost o připuštění ke zkoušce pro rozhodčí z výkonu loveckých psů
      b)    od OMS pro jednotlivé MS – podmínky shromažďování na společných mysliveckých
             akcích v rámci informací ČMMJ  
      c)    informace o organizaci zkoušek MH v roce 2022
      d)    od př. Čaňka – proškolení nových lektorů – př. Lelek a př. Fajtová
      e)    od př. Eymanové – informace o novém kurzu MH
      f)    od př. Karáska  ( KK OMS ) – informace o organizaci IZN



4.  organizační záležitosti

     a)  předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS  
          za období –  listopad 2021
          Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.
    
5. vyhodnocení akcí za rok 2021 – jednotlivé akce pořádané OMS Jbc byly vyhodnocovány 
    průběžně ,vždy po uskutečnění akce.

 
6. plán akcí pro rok 2022  - uveden na „ stránkách“ OMS – dopřesnění :

    9.11.2022  -  řádný termín písemných zkoušek MH                  -  OMS Jbc
  12.11.2022  -  řádný termín ústní zkoušky MH                            -  EX Club
  14.12.2022  -  náhradní termín písemné a ústní zkoušky MH      -  OMS Jbc
  18.1.2023   -   opravný termín písemné a ústní zkoušky MH      -  OMS Jbc

  Focení trofejí do katalogu trofejí :        11.4.2022  -  13.4.2022
                                                                25.4.2022   -  17.4.2022
                                                                  2.5.2022   -  4.5.2022

Vždy od 15.00 hod do 17.00 hod na OMS Jbc.

Akce Ostrostřelec OMS a Ostrostřelec mladých – po dohodě s vedoucími DK.
Předpokládaný termín :  květen / červen 2022
Dopřesnění na následující schůzi OMS.

7.  kontrola plateb ČP

     Předseda OMS Jbc informoval přítomné o členech jednotlivých MS, kteří ještě nemají 
     zaplacené ČP na následující období.

8. různé :

  -  Př. Kuhnová informovala přítomné o práci DK. I přes nepříznivou epidemiologickou 
situaci se daří dodržovat plán práce kroužku, popř. program schůzek změnit dle aktuálního 
stavu.
  -  Mgr. Čaněk ve svém příspěvku uvedl, že situace v kurzu adeptů je stabilní a směřující 
k závěrečným zkouškám.
Do kurzu MH byly přijata přihláška př. Harcuby – MS Tanvald.
- Př. Karásek připomínkoval výši ceny BZ.

Změna :      člen ČMMJ                                       nečlen 
                               800,-  Kč                                     1.600 ,- Kč
       Rada operativně odsouhlasila.

       Informace o přesunu ZV a ZVVZ z prostoru Pelíkovice do honitby MS Český Ráj 
       za podmínek schválených dne 9.12.2021 na ČS MS Český Ráj.



- Př. Kočárek ve svém příspěvku komentoval úpadek „ měsíce myslivosti „.
Dle jeho názoru je to již planá fráze. Toto předeslal i na setkání s MH .
Doporučuje rozeslat na jednotlivé MS tento postoj a vrátit celou myslivost
( nejen tento měsíc myslivosti ) do správných kolejí , ctících etiku a tradice myslivosti.
S poznámkou se připojil př. Langr , že se o tomto zmíní na zasedání SZ.

- Př. Eršil ve své připomínce uvedl svůj osobní nesouhlas s prací vedení ČMMJ a na 
protest proti protěžované politice vedení ČMMJ chce do budoucna opustit řady lektorů.
Související personální obsazení  bude Rada OMS řešit na následující schůzi.

8. Závěr

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

Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek


