
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
 ze dne  10.10.2022
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              Došlá pošta 
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, … )
                              příprava akcí –  Svatohubertská mše, Pb, BZH, BZ, zkoušky MH
                              vyhodnocení akcí – Lz, ZVVZ 
                              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 odeslané a došlé pošty :

      Odeslaná :  a)   od př. Eymanové – výsledkové tabulky zkoušek ZVVZ pro 
                                                               jednotlivé kynologické kluby
                         b)   od př. Eymanové – tabulka pro potřeby ČMMJ ke změně 
                                                               zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb
                                                              ( přijetí / nepřijetí žadatele o členství v MS ).
                         c)  od př. Eymanové – informace pro MS o otevření kurzu pro MH
                                                              v roce 2023
     došlá :        a)  od př. Karáska – návrh termínů Kynologických akcí na rok 2023
                        b)  od př. Kostečky – přihláška na BZ
                        c) od př. Rejhonové – přihláška na BZ
                        d) od př. Knapa – přihláška na ZVVZ
                        e) od př. Klouzové – přihláška na ZVVZ
                        f) od př. Kříže – přihláška na ZVVZ
                        g)  od př. Lukáče – přihláška na BZ
                        h) od př. Koláře – přihláška na ZVVZ
                        i) od pí. Szczurkové – přihláška do kurzu uchazečů o první lovecký lístek

j) od  Národního zemědělského muzea – pozvánka na myslivecký den 
                            s možností prezentace OMS Jbc  – dne 22.10.2022 – 10-17.00 hod
                        k) od DARDAR s.r.o. – nabídka dárkových kazet
                        l)  od ČEZ – oznámení o likvidaci náletových dřevin a prořezání pod 
                             el. vedením v oblasti Velkých Hamrů – do 15.10.2022
                        m)  od p. Smékala ( ČMKJ ) – schválení delegovaných rozhodčí pro KBZ
                        n)  od p. Kasiny ( Myslivost ) – pozvánka na informační schůzku dne 
                              27.9.2022 k účasti na Den myslivosti 15.10.2022 v kempu Stříbrný rybník.
                        o)  od pí. Zborníkové ( ČMMJ ) – informace o – účasti importovaných psů na 
                             zkouškách s exportním průkazem původu vystaveným na českého majitele,
                             ale nezapsaných v plemenné knize
                        p)  od p. Hartla – žádost o přerušení kurzu adeptů z pracovních důvodů
                        r)  od p. Pojkrta – žádost o přerušení kurzu MH z pracovních důvodů

  



4.  organizační záležitosti

          předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS  
          za období –  září 2022
          Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.
    
5.  příprava akcí :    Pb – přihlášeno 5 psů – vše zajištěno
                                BZH – pro nízkou účast akce zrušena
                                BZ – přihlášeno 10 psů – vše zajištěno
                                Svatohubertská mše – vše zajištěno

                                Pro rok 2023 příprava „ honičských „ zkoušek
                                - naháňka – Malá Skála
                                - barvářské – Pelíkovice
                                Navrhovaná cena :  1.800,- Kč – rada OMS schválila jednohlasně.

 6. vyhodnocení akcí :   LZ dne 17.9.2022 – přihlášeni 3 psi – uspěli 2 psi
                                      Akce dobře připravena
                                      ZVVZ dne 2.10.2022 – přihlášeno 12 psů – 9 psů uspělo
                                      Akce dobře připravena.
    Poděkování účastníků i rozhodčí všem, co se přípravě a bezchybného průběhu
    obou akcí podíleli.

7. různé :  př. Čaněk informoval přítomné o 2 přihláškách do kurzu adeptů a
                 1 přihlášce do kurzu MH. Ten bude realizován v případě alespoň 3
                 přihlášek.
                 Cena kurzu adeptů pro rok 2023 :  5.100,- Kč
                 Poznámka :  co s neúčastí adeptů na střelbách = nesplnění požadavku plánu učiva
      
    Zahájení nového kurzu adeptů :  15.2.2023
                                        Přednášky :  25.2.2023 / 4.3.2023 / 11.3.2023 / 18.3.2023
                                                             25.3.2023 / 1.4.2023
    Závěrečné zkoušky : 17.2.2024
    Náhradní termín      : 20.3.2024
    Opravný termín       : 24.4.2024

   Zahájení nového kurzu MH :    5.4.2023
                                  Přednášky :  15.4.2023 / 22.4.2023
   Závěrečné zkoušky :  8.11.2023 – písemná část
                                     11.11.2023 – ústní část
                                     13.12.2023 -  náhradní termín
                                     17.1.2024   - opravný termín 

                                    
     zkoušky MH 2022 – nutné schválení zkušebního senátu
                  9.11.2022 – OMS Jbc  od 17.00 hod  písemná část zkoušek
                 12.11.2022 – EXClub Jbc – od 8.00 hod  ústní část zkoušek
                 14.12.2022 – náhradní termín písemné a ústní zkoušky  ( OMS Jbc )
                 Leden 2023 – opravný termín  (OMS Jbc )            



Příspěvek př. Kočárka – svěcení Svatohubertského kamene – účast cca 40 lidí.
                                        Důstojné umístění kamene.
Příspěvek př. Eymanové – termín schůzek rady OMS Jbc do budoucna pondělí / středa
                                           Bude dopřesněno na následující schůzi.

8. Závěr

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

Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek


