
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  9.5.2022
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, … ) 
                              příprava ZV
                              příprava Svodu psů
                              příprava Okresního sněmu
                              příprava Mysliveckého dne a přehlídky 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. Bartošové – brožura :  technické prostředky a chovatelská opatření pro 
prevenci šíření AMP v populaci prasat divokých v ČR

b) Od p. Šíchy – přihláška na jarní svod psů
c) Od pí. Jiřičné – přihláška na jarní svod psů 
d) Od p. Kdera – přihláška na ZV
e) Od pí. Kratochvílové – přihláška na svod psů
f) Informační leták  „ FOMEI cup 2022 „ – střelecká soutěž dětí a mládeže
g) Od pí. Karlíkové  (ČMMJ ) – připomínka přihlášek jednatelů OMS na aktiv 20.5. – 

21.5.2022 v Neveklově
h) Od pí. Karlíkové  (ČMMJ) – pozvánka s programem k jednání SZ dne 4.6.2022

v Kostelci n.Č.L.
      i)   od pí. Žákové (KúLbc ) – informace o nálezu kusu černé zvěře s pozitivním 
           výsledkem AMP u města Ostritz ( 6 km od lokality Andělka ve Frýdlantském výb.
      j)   od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – informace o školení předsedů ODR dne 22.4.2022 za 
           účelem proškolení Metodiky práce ODR.
      k)  od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – aktuální informace o výběru ČP za 1.kv 2022  
      l)   od pí. Fišerové (ČMMJ ) – informace o možnostech čerpání grantů z nadace 
           Partnerství – zlepšování a péče o životní prostředí a místní rozvoj.
      m) od p. Karáska – vratka financí za zrušenou ZV pro pí. Ramseidlovou
      n)  od města Tanvald – darovací smlouva na finanční příspěvek 1.000 ,- Kč pro OMS Jbc 
      o)  od p. Janoty ( ČMMJ ) – informace o vypsání finanční odměny pro jednatele OMS 
           - zajištění nejvyššího přírůstku členské základny ČMMJ.
      p)  od p. Kostečky – přihláška na jarní svod psů 
     
       seznam a rozbor odeslané pošty :

      a)    od jednatelky OMS Jbc –  informace pro jednotlivá MS o konání Okresního sněmu  
             21.5.2022 - Sokolovna Velké Hamry. 



      b)    od jednatelky OMS Jbc – připomínka chovatelské přehlídky trofejí 
              21.5.2022 - Sokolovna Velké Hamry. 
      c)    od OMS Jbc –  informace o změně termínu konání ZV ostatních plemen
             původní termín 15.5.2022 – nový termín 28.5.2022
      d)    od OMS Jbc  – informace pro Oú Malá Skála o konání kynologických akcí ČMMJ .
      e)    od OMS Jbc  – informace pro obec Bedřichov o konání kynologických akcí ČMMJ .
      f)    od OMS Jbc  – informace pro Mú Velké Hamry o konání kynologických akcí 
ČMMJ .     g)    od OMS Jbc  – informace pro obec Jenišovice o konání kynologických akcí 
ČMMJ .
      h)   od Mgr Čaňka – připomínka konání náhradního a opravného termínu zkoušek 
             uchazečů o 1. lovecký lístek

4.  organizační záležitosti

     a)  předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS  
          za období –  duben 2022.
          Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.
    
5.  a)  příprava ZV -  původní termín 15.5.2022 posunut na 28.5.2022 v honitbě
          MS Český Ráj MaláSkála
          Nejisté konání  – do 9.5.2022 přihlášen 1 pes

     b)  příprava Jarního svodu psů loveckých plemen – 21.5.2022 
          louka u Sokolovny Velké Hamry od 9.00 hod.
          Zatím přihlášeni 4 psi – problematika s delegací rozhodčích.

      c)  příprava okresního sněmu – 21.5.2022 od 14.00 hod Sokolovna Velké Hamry
           vše zajištěno.  Distribuce pozvánek pro jednotlivé MS.
           
      d)  příprava přehlídky trofejí –  dokončeno hodnocení trofejí a jednotlivé foto 
           předány do tisku katalogu.
           20.5.2022 od 12.30 hod doprava stojanů a začátek instalace trofejí na sále
           Sokolovny Velké Hamry.

      e)  příprava dětského mysliveckého dne – 21.5.2022 od 9.00 hod na louce u 
           Sokolovny V. Hamry – vítaná pomoc adeptů na jednotlivých stanovištích.
           Připraveno  6 stanovišť + závěrečné ohniště.  Připravit  prezentaci u jednotlivých 
           stanovišť a zajistit občerstvení.
           Sokolovna zapůjčí malé stoly

6. vyhodnocení akcí : 

   a)  informace př. Čaňka – dne 20.4.2022 – termín opravných a náhradních zkoušek adeptů,
         3 adepti – opravné zkoušky  -  všichni uspěli
         3 adepti – náhradní termín zkoušek - všichni uspěli
           
   b)  v novém kurzu 18 adeptů –  pro splnění jedné z podmínek pro připuštění k závěrečným 
         zkouškám 16 adeptů dokončilo náslechy v plném rozsahu, 2 adepti mají dokončeno 
         95% teoretické přípravy - chybějící náslechy budou operativně doplněny. 



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. Eymanová informovala o zasedání krajské koordinační rady s nevyřešenou otázkou 
provozu pojišťovny HALALI, se setrvávající nečinností ( neschopností ) řešení 
preventivních opatření při šíření AMP  a připraveném programu dotací na provoz DK 
z prostředků ČMMJ.  

- Informace př. Pekelské o přípravě  Zlaté srnčí trofeje – OMS Jbc je ochoten pomoci za 
předpokladu samostatné organizace akce DK. Předp. termín 25. a 26.6.2022
Na myslivecké chatě v Kristiánově – dopřesnění na následující schůzi.

- Informace o přípravě střelecké soutěže Ostrostřelce mladých -  11.6.2022 od  9.00 hod
v prostoru myslivecké chaty v Bohdalovicích.   

8. Závěr

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

Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek




