Z á p i s ze zasedání MR OMS ze dne 6.ledna 2010

Přítomni: F. Barták, Kmoch, Šembera, Šrámek, Křeček. Za dozorčí komisi V. Tvrdík, jednatelka
Procházková.
Omluveni: ing. Krejza, Mgr. Hoferek.
1/ Zasedání MR zahájil předseda F. Barták. Po zahájení bylo překontrolováno plnění úkolů. Bylo
konstatováno, že úkoly jsou splněny.
2/ MR projednala došlou poštu: Oslovení Honebních společenstev, Mysliveckých sdružení a OMS
ve věci Národního lesnického programu II, tento program byl přijat vládou ČR v loňském roce a v
současnosti probíhá definování jednotlivých akcí, tedy i budoucího vývoje myslivosti v ČR. Díky
tlakům různých nevládních organizací je snaha otevřít zákon o myslivosti. Proto MR rozhodla
zaslat všem HS, MS obsáhlý přípis ČMMJ a dopisy související s vyjádřením nesouhlasu se změnou
zákona. Dále MR vzala na vědomí školení – evidence trofejí od firmy Yamaco. Školení se za náš
OMS nikdo vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění nezúčastní. Instalaci programu zvládneme
vlastními silami. MR vzala na vědomí Dohodu o spolupráci mezi MŽP a ČMMJ a přípravu lektorů.
Dále vzala na vědomí vyhlášení dalšího ročníku výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“, Národní
kolo soutěže ZST 2010, myslivecká vyznamenání pro rok 2010. MR rovněž projednala a vzala na
vědomí výměnu průkazek střeleckých rozhodčích. Nejpozději do 28.února 2010 je třeba zaslat staré
průkazky a pasovou fotografii. Dále MR vzala na vědomí pořádání kurzu střeleckých rozhodčích v
roce 2010. Vzhledem, že máme dostatečný počet rozhodčích, nikdo se z našeho OMS nezúčastní.
3/ MR projednala dopis ČMMJ, kde se na nás obrátili, abychom pomohli podpořit náplň a
doprovodné programy Mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství Natura
Viva 2010. K tomu bodu se ještě vrátíme na příštím zasedání.
4/ MR vzala na vědomí seminář Carbofuran v české krajině ve Voticích, kterého se zúčastní
předseda OMS.
5/ Jednatelka informovala MR, že v sobotu dne 16. ledna 2010 bude zahájen kurz myslivosti. Do
současnosti je přihlášeno 21 zájemců.
6/ MR se zabývala přípravou okresního mysliveckého plesu dne 23.1.2010. Byly rozděleny úkoly
mezi jednotlivé členy MR. Příprava sálu v sobotu od 10.00 hod. v Lorci – nakládání na OMS v 9.00
hod. Na přípravu budou pozváni rovněž adepti.
5/ Příští zasedání MR se bude konat ve středu dne 3. února 2010.
Jelikož byl program zasedání vyčerpán, zasedání bylo předsedou zakončeno.

Zapsala: I. Procházková

