Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou
ze dne 11.9.2019
Program schůze : zahájení
došlá a odeslaná pošta
organizační záležitosti ( peněžní deník, …)
příprava Černostudničního poháru
příprava Svatohubertské mše
příprava ZVVZ
plán kynologických akcí na rok 2020
různé ( dětský kroužek , adepti , …)
závěr
1. Zahájení , přivítání členů schůze OMR Jbc pronesl předseda př. Václav Langr
2. seznam a rozbor odeslané pošty :
a) Od př. Langra – přihláška pro čekatele na rozhodčího z výkonu loveckých psů –
Požadovaná aprobace – barváři.
b) Přeposlaná odpověď Kú Liberec , na reakci článku Svět myslivosti – preparace
chráněných živočichů.
c) Od Mgr. Nikliborcové - hlášení na ČMMJ pí. Adámkové – změna termínu
LZ – původně 21.9.2019 – nový termín 28.9.2019
BZH – původně 22.9.2019 – nový termín 29.9.2019
d) Od KKR – změny v zákoně o myslivosti – doby lovu, přehodnocení normovaných a
minimálních stavů spárkaté zvěře
e) Přeposlaný dotaz od pí. Lorencové pro Mgr. Nikliborcovou – přihláška na LZ .
f) Od MS Držkov – odpovědi na anketní otázky za rok 2018.
g) Od Mgr. Nikliborcové - souhlas s nakládáním osobních údajů př. Karáska v rámci
použití dle požadavků GDPR.
h) Od OMS Jbc – odvod ČP za 2. kvartál 2019 – př. Hajník Jaroslav
i) Od př. Karáska – přihláška pro čekatele na rozhodčího z výkonu loveckých psů –
Požadovaná aprobace – ostatní plemena – ZV , BZ
Norníci
- ZN
seznam a rozbor došlé pošty :
a) Od p.Čiháka ( Mú Turnov ) – informační sumář ČR za rok 2018 bez území pod
nadvládou ochrany přírody – národních parků
b) Od pojišťovny Halali – informace o pojistných produktech pro členy do zahraničí
c) Od pí. Fišerové ( ČMMJ ) – školení pro myslivecké hospodáře – 4.10.2019 Jihlava
d) Od pí. Karlíkové ( ČMMJ ) – přeposlaný dopis předsedy ČMMJ s návodem jak se stát
účastníkem správních řízení - výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů …
e) Od pí. Fajtové – potvrzení delegace rozhodčího na BZH 29.9.2019
f) Od pí Adámkové ( ČMMJ ) – potvrzení přihlášky pro čekatele rozhodčího z výkonu
loveckých psů – aprobace Pb pro př. Langra
g) Od Mgr. Nikliborcové – informace o obsazenosti ČP – LZ a BZH
h) Od pí Adámkové ( ČMMJ ) – základní informace a novinky z oblasti kynologie

i) Pozvánka na memoriál Karla Podhajského – 4. až 6.10.2019 Jaroměřice n.R.
OMS Třebíč
j) Od OMS Liberec – informace o schůzce 21.8.2019 od 17.00 hod hotel Liberec
program – příprava novely zákona o myslivosti
k) Od pí. Güttlerové ( ČMMJ ) – informace o výhradním používání loga s názvem ve
znaku ČMMJ
l) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – nabídka odprodeje budov a pozemku bažantnice Těptín
m) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – nabídka odprodeje budov a pozemku katastr Senice
n) Od MS Nový Jičín – pozvánka na Memoriál R. Knolla – zámek Bartošovice
o) Od pí. Lorencové – dotaz na volné místo na LZ
p) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – platby doplatků ČP za 2. kvartál – OMS Jbc v pořádku
q) Od OMS Příbram – připomínky k návrhu změny stanov ( materiál SZ ) a výzva pro
ostatní OMS, potažmo MS k dobám lovu spárkaté zvěře.
r) Od p. Stojana – přihláška na Pb – Hanoverský barvář
s) Od ČSOB – přechod elktro. plateb na stávajícím systému na nový systém.
t) Od p. Nykodýma – přihláška na BZH – Border teriér
u) Od p. Karáska - přihláška na ZVVZ
v) Od pí. Flachbartové – přihláška na ZVVZ
w) Od p. Libicha – přihláška na ZVVZ
x) Od p. Krále – přihláška na ZVVZ
y) Od pí. Cvrčkové – přihláška na BZH
z) Od pí. Kubínové – přihláška na ZVVZ
aa) Od pí. Sekerové – dotaz na přihlášení psa na LZ
bb) Od p. Vodnárka – přihláška na BZH
cc) Od pí. Vodnárkové – přihláška p. Hedvábného na BZH
dd) Od p. Málka – přihláška na BZH
ee) Od pí. Eichlerové – přihláška na ZVVZ
3. organizační záležitosti :
a) rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za
měsíc červenec a srpen 2019. Všechny pohyby na účtu – aktiva i pasiva - byly
zaevidovány a vše bylo řádně zaúčtováno ( případné dotazy a nejasnosti lze
zodpovědět na OMS, kde je podrobný účetní výkaz k nahlédnutí ).
b) vyhodnocení Pb ze dne 10.8.2019 Kristiánov – účast 3 psi, 2 psi uspěli, 1 pes neuspěl
vše bylo připraveno dle ZkŘ , vše si delegovaní rozhodčí zkontrolovali.
Zázemí zkoušek bylo připraveno ke spokojennosti všech.
Vyhodnocení Výcvikového dne barvářů – účast 6 psů , vůdcové i psi byli dobře
připraveni a broběhnuvší akce byla všemi kladně ohodnocena.
4. příprava Černostudničního poháru – posunutý termín na 28.9. – 29.9.2019.
LZ dne 28.9.2019 – pro nízký zájem - ZRUŠENO.
BZH dne 29.9.2019 - přihlášeno 6 psů, dráhy připraveny dle ZkŘ.
Hlavní rozhodčí – Mgr. Nikliborcová , posuzuje pí. Fajtová a
Lucka Horsáková
Nutno zajistit kus černé zvěře ( max. 40 kg )
Trubač MS Rychnov zajištěn.

5. příprava Svatohubertské mše – celebrující př. Podzimek , trubači a sbor – termínově
Zajištěno. Výzdoba čtvrtek 24.10.2019 – 16.00 hod - chvojí př. Karásek – poptat LČR
J. Skal.
Zapůjčení dekorace - hlava jelena + křížek – př. Kočárek
Zajistit otevření kostela : př. Dašek
6. příprava ZVVZ – přihlášeno 6 psů – řídící př. Tomáš Karásek , posuzující rozhodčí jsou
v jednání.
Honitba a prostory zázemí zkoušek připraveny.
7. příprava kynologických akcí na rok 2020 - plán termínů jednotlivých akcí odevzdat do
30.10.2019 - seznam připraví př. Karásek a př. Nikliborcová - vše se dopřesní na
následující schůzi OMS.
Návrh př. Karáska : navýšení účasti na ZV A ZVVZ - snížit poplatek za zkoušky
o 200 ,- Kč ( prodiskutovat na příštím zasedání rady )
protinávrh př. Langra – než navyšovat účast psů ( z 6–ti na 18 psů ) – pro zachování
minimálního zisku ze zkoušek po slevě, ta raději organizovat zkoušky 2x do roka.
( program příští schůze )
8. různé
a) přítomní členové berou na vědomí informaci vedoucích dětských kroužků – zahájení
schůzek po definitivní podobě školních rozvrhů – cca konec září , začátek října.
Schůzky 10–ti až 15–ti dětí dle připraveného harmonogramu plánu práce , popř.
klimatických podmínek .
9. závěr -

př. Langr poděkoval přítomným za účast, popřál do další práce hodně zdaru.

Myslivosti zdar.
zapsal : př. Dašek

