
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  12.9.2022
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              Došlá pošta 
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, … )
                              příprava akcí – LZ, ZVVZ, předběžné barvářů, Svatohubertská mše
                              vyhodnocení akcí – výcvikový den barvářů, PZ, ZV
                              plán akcí a kynologických akcí pro rok 2023 
                              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 p. Poura – přihláška na výcvikový den barvářů
b) Od p. Bráta – přihláška na výcvikový den barvářů
c) Od p. Počinka - přihláška na výcvikový den barvářů
d) Od KCHT – dopřesňující informace pro získání CACT
e) Od pí. Havlíkové – přihláška ke zkouškám MH
f) Od p. Ondráčka – přihláška na barvářské zkoušky
g) Od p. Chamlara – přihláška na ZVVZ
h) Od pí. Fajtové – přihláška na ZVVZ
i) Od p. Altmanna – přihláška na ZVVZ
j) Od p. Šolty – přihláška na ZVVZ
k) Od KúLbc – pozvána na terénní exkurzi dne 6.10.2022 – vliv zvěře na lesní 

ekosystém
l) Od pí. Horsákové – přihláška na BZH
m) Od pí. Zborníkové (ČMMJ ) – dopřesňující informace o hlášení termínů 

kynologických akcí na rok 2023
n) Od p. Friedla – přihláška na ZV – náhradník
o) Od p. Chaloupky – dotaz na LZ
p) Od p. Pospíšila – přihláška na LZ
q) Od p. Houzara – přihláška na LZ
r) Od p. Richtera – přihláška na ZVVZ
s) Od Mú Tanvald – informace o odvolání MH honitby Sovín př. Hovorky

a ustanovení nového MH honitby Sovín př. Loučky.
      t)   od VU Brno – pí. Bartošková – informace o konání základního kurzu pro prohližitele 
            zvěřiny ve dnech 11. – 12.10.2022
      u)   od pí. Kolouchové – ukončení pracovního poměru na ČMMJ a personální změna –
            -  ing. Špálová .
      v)    od ČMMJ – školení zkušebních komisařů – 2.11.2022 na KúLbc – 9.30 – 15.00 hod
      w)  od p. Kondruše – přihláška na předběžné barvářů
      x)   od pí. Horsákové – přihláška na předběžné barvářů
      y)   od ČMMJ – informační dopis od p. Janoty a doplnění od pí. Fišerové – tabulkové 
            informace z jednotlivých MS o odmítnutí členství v MS. 



4.  organizační záležitosti

          předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS  
          za období –  srpen 2022.
          Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.
    
5.  příprava akcí :  LZ – 17.9.2022 – přihlášeni 3 psi
                              ZVVZ – 2.10.2022 – pšihlášeno 11 psů – organizační podpora adeptů
                              Předběžné barvářů – přihlášeni 3 psi

                              Svatohubertská mše :  21.10.2022 – 17.00.hod
                              Kostel sv. Archanděla Michaela    - celebr. p. Podzimek
                              Trubači p. Hejrala a sbor zajištěny.

6. vyhodnocení akcí :   výcvikový den barvářů  20.8.2022 Kristiánov  - účast 5 psů
                                      Dobře připravená akce

                                      ZV – 3.9.2022  Malá Skála  – účast 8 psů
                                      Dobrá příprava a kladné hodnocení akce.
         
7.  plán akcí a kynologických akcí :     23.4. – 7.10.2023 – BZ
                                                              29.4.2023 -    BZH
                                                              6.5. – 2.9.2023 - ZV
                                                              13.5.2023 -  jarní svod, myslivecký den a okresní sněm
                                                              25.6. – 2.10.2023  -  ZVVZ
                                                             19.8.2023  -  výcvikový den barvářů
                                                             3.9.2023  -  PZ
                                                             17.9.2023  -  LZ
                                                             14.10.2023  -  PZB
                                                             28.10.2023  -  BZH – pohár Fr. Žabky – CACT

8. různé

- Mgr. Čaněk informoval přítomné o naplánovaných druhých střelbách kurzu adeptů.
- Předseda OMS připomněl plán doučování MH -  3.10. / 5.10 / 12.10. /  17.10. 
- Předseda OMS informoval přítomné o jednání Krajské koordinační rady – smíšené osobní   
   pocity – dotazy na budovu ČMMJ v Jungmannově ulici, budoucnost pojišťovny HALALI
- Př. Kočárek informoval přítomné o posvěcení Svatohubertského kamene
- Př. Pekelská vznesla dotaz k pojištění dětí DK -  obrátit se na pí. Špálovou (ČMMJ ) .

9. Závěr

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

Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek


