Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou
ze dne 11.4.2022
Program schůze : zahájení
Kontrola zápisu
došlá a odeslaná pošta
organizační záležitosti ( peněžní deník, … )
příprava akcí ( ZV , okresní sněm , přehlídka trofejí , … )
vyhodnocení akcí
různé ( adepti, 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 bez připomínek.
3. seznam a rozbor došlé pošty :
a) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – informace o rozvázání pracovního poměru
s pí. Kolářovou, objednávky na pí. Dvořákovou.
b) Od pí. Zahradníkové – žádost o hostování na ZV dne 15.5.2022 jako čekatel.
c) Informace od Mú Velké Hamry – darovací smlouva na finanční prostředky ve výši
5.000 ,- Kč pro potřeby DK.
d) Od pí. Zborníkové ( ČMMJ ) – informace o náhradním a opravném termínu
přezkoušení čekatelů na rozhodčí z výkonu loveckých psů.
e) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – informace o nových průkazech ČMMJ a školení
jednatelů OMS dne 20.5. – 21.5.2022 v Neveklově.
f) Od pí. Fišerové (ČMMJ ) – informace o přednáškách k problematice AMP
Dne 21.4.2022 na KÚKHK v Hradci Králové od 15.00 hod.
seznam a rozbor odeslané pošty :
a)

od OMS Jbc – informace pro Mú Tanvald, Jablonec nad Nisou a Železný Brod
o změně místa konání chovatelské přehlídky trofejí za rok 2021.
místo konání : Sokolovna Velké Hamry.
b) od OMS pro budoucí MH – informace a podmínky organizace kurzu a zkoušek MH.
c) od OMS Jbc – kynologická komise – informace o změně místa konání Jarního svodu
psů loveckých plemen. Místo konání : louka pod Sokolovnou Velké Hamry.
d) od př. OMS Jbc – hlášení pro ČMMJ o změně místa konání náhradních a opravných
zkoušek adeptů. Místo konání : EX Club Jablonec nad Nisou.
4. organizační záležitosti
a) předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS
za období – březen 2022.
Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.

5. a) příprava ZV - termín 15.5.2022 v honitbě MS Český Ráj MaláSkála
Zatím vše zajištěno – přihlášeni 2 psi
b) příprava Jarního svodu psů loveckých plemen – 21.5.2022
louka u Sokolovny Velké Hamry od 9.00 hod.
Zatím vše zajištěno – přihlášen 1 pes.
Úkol pro jednatelku OMS – intenzivnější veřejná propagace obou akcí.
c) příprava okresního sněmu – 21.5.2022 od 14.00 hod Sokolovna Velké Hamry
vše zajištěno. Distribuce pozvánek pro jednotlivé MS.
Urychlené doplnění zpráv od jednotlivých komisí OMS pro tisk v katalogu trofejí.
d) příprava přehlídky trofejí – 20.5.2022 od 13.00 hod doprava stojanů a instalace
trofejí na sále Sokolovny Velké Hamry.
e) příprava dětského mysliveckého dne – 21.5.2022 od 9.00 hod v okolí
Sokolovny V. Hamry – vítaná pomoc adeptů na jednotlivých stanovištích.
6. vyhodnocení akcí :
a) končí teoretická příprava kurzu adeptů – vysoká a aktivní účast adeptů.
30.4.2022 ukončení přednášek .
b) zahájení kurzu pro MH – celkem 5 účastníků
7. různé :
- Př. Pekelská informovala přítomné o práci DK. Daří dodržovat plán práce kroužku, popř.
program schůzek změnit dle aktuálního stavu a volna dětí.
- Př. Čaněk připomněl opravný termín zkoušek adeptů – 4 posluchači
Náhradní termín zkoušek adeptů - 4 posluchači
- Nutnost připomenutí a dopřesnění termínu praktických střeleb s př. Eršilem
- Informace o schůzce jednatelky př. Eymanové na KúLbc dne 20.4.2022
od 16.30 hod ( pí. Žáková )
- Informace př. Pekelské o VČS MS Smržovka – věcná schůze v přátelské atmosféře.

8. Závěr
Schůzi ukončil předseda OMS př. Langr a poděkoval za aktivní účast.
Myslivosti zdar.

zapsal : př. Dašek

