
Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou ze dne 10.1.2022
                                                        
Program schůze:  Zahájení
                               Kontrola zápisu
                               Došlá a odeslaná pošta
                               Organizační záležitosti (peněžní deník, … ) 
                               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 odeslané pošty:

a) př. Eymanová – informace o zahájení kurzu mysliveckých hospodářů

4. Seznam a rozbor došlé pošty:

a) MÚ Železný Brod – rozhodnutí o pověření konání přehlídky trofejí
b) MS Tanvald – pozvání na výroční členskou schůzi 2.4.2022 (oslovit chybějící 

členy MR kvůli možnosti účasti)
c) př. Kočí, MS Železný Brod -  pozvání na výroční členskou schůzi 19.3.2022 

(delegován př. Kočárek)
d) MS Černá Studnice (Smržovka) -  pozvání na výroční členskou schůzi 2.4.2022 

(delegována př. Pekelská)
e) p. Žáková (KVS) – informace o AMP – zatím se na území ČR nevyskytuje, 

opatření zůstavají stejná, školení proběhne přes webové stránky veteriny, výzva k 
zaslání souřadnic sběrných a svozových míst od honiteb, které je ještě nezaslaly

f) p. Gregor – informace o projektech HONITBA ROKU a MYSLIVCI PRO 
PŘÍRODU – prosba o propagaci, úkol: umístit na web a FB

g) MÚ Jablonec n. N. -  rozhodnutí o pověření konání přehlídky trofejí
h) MÚ Tanvald  -  rozhodnutí o pověření konání přehlídky trofejí

5. Organizační záležitosti:

a) diskuze ohledně změny místa konání přehlídky trofejí, sněmu, dětského dne a 
jarního svodu psů kvůli souběhu akcí na Smržovce – př. Pekelská do středy zjistí 
možnost konání ve Velkých Hamrech

6. Kurzy

a) v kurzu pro rok 2022/2023 přihlášeno 18 adeptů – vyzdvižen velký zájem o 
přednášky

b) kurz myslivecký hospodářů – podány 4 přihlášky – kurz se bude otevírat

7. Kroužky
a) př. Pekelská informala, že kroužek běží při stále stejném osazenstvu (10 dětí). 

Podala žádost o finanční příspěvek na obec Velké Hamry. Žádost o výrobu schodů
k chatě ve Velkých Hamrech.

b) př. Kuhnová – ukončení činnosti dětského kroužku k 16.3.2022 z důvodu 
nespolupracujích dětí, zatím nerozhodnuto o zahájení v září 2022



8. Diskuze

a) př. Eymanová –  informace o nepřítomnosti jednatelky v kanceláři OMS od 
21.3.2022 do Velikonoc (funguje na home office)

b) př. Nikliborcová - dotaz na schůze – do června v režimu každé druhé pondělí v 
měsíci

c) př. Langr – informace o účasti na výroční členské schůzi ve Velkých Hamrech 
společně s př. Kuhnovou – pochvala výborné organizace

9. Závěr

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

Myslivosti zdar.                                                                                      zapsala : př. Eymanová




