
                                                     Zápis
ze schůze klubu barvářů oblasti č.4  Náchod- Rychnov n.Kn. konané dne 2.10.2020
od 18.00 hodin na chatě MS Orlické hory se sídlem v Rokytnici v O.h.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Schůzi zahájil aktivista  pan Josef Carda. Přivítal všechny přítomné  členy a hosty.
Dle presenční listiny bylo přítomno 18 členů a 3  žadatelé. Členská základna v naší oblasti
 má v současné době 36 členů.Většina nepřítomných se předem omluvila. Dále seznámil 
s programem dnešního jednání.
1.Uctění památky zesnulého člena.
2.Připomenutí a blahopřání jubilantům roku 2020.
3.Kontrola připravenosti a zabezpečení Pb. na den 17.10.2020.
4.Plán práce na rok 2021.
5.Představení nových žadatelů do klubu barvářů.
6.Stav chovných barvářů v naší oblasti.
7.Diskuse.

1. Aktivista naší oblasti požádal přítomné o uctění památky  zesnulého našeho 
dlouholetého člena klubu pana Václava Mihulky, který po delší těžké nemoci 
v letošním roce zemřel.

2. Dále  poblahopřál jubilantům z naší oblasti . 75 let Zdeněk Rozinek, 65 let Bartošová 
Anna a  50 let  Martin Novotný.

3. Aktivista pan Josef Carda  upřesnil místo zahájení Pb. 17.10.2020 a to přímo v honitbě
       na Kačerově a to z důvodů , že v současné době jsou vyhlašována  karantenní opatření
       a  je nutné se připravit raději předem. Rozhodčí jsou zajištění a jsou to pan Pavlík,    
       pan Skrbek a pan Odstrčil.  Porada rozhodčích bude v pátek od 16 hodin  včetně   
       šlapání stop a ubytování rozhodčích ve Zdobnici.  Karty a tabulky zajistí pan Carda 
       na OMS v Rychnově n.Kn..Veterinář je zajištěn MVDr. Šašek Jan.  Trubač bude  
      Trejtnar nebo Velísek. O sponzorské dary bylo požádáno  : Matrix,  Hojný,  lesy 
      Koloredo Mansfeld, LČR a další. Přihlášený je plný počet psů a to včetně náhradníků. 
4. Plán práce na rok 2021 počítá  s Pb., které se uskuteční na  okrese Rychnov n.Kn. 
      dne 16.10.2021, rovněž IHB jsou nahlášeny na OMS Rychnov n.Kn. a Náchod.  První 
      schůze v roce 2021 se uskuteční 23.4. v Panské Habrové od 18.00 hodin. Byly    
      připomenuty termíny Oblastní výstavy barvářů a to 19.6.2021 v Rapotíně a 4.9.2021
      v Kolesách. 
5. Aktivista podal informaci, že jsou zde nové přihlášky do klubu barvářů.  Žadatelé jsou
      přítomni a  požádal je o představení a stručné zdůvodnění  svého zájmu o klub   
      barvářů.  Jsou to Jiří Samek , bytem Zdobnice, Martin Dvořák, Libchavy a Miloslav
      Bíško bytem Holetín.  Všichni tři  mají mladé barvář, které připravují na Pb. Zveřejnili
      dosavadní činnost v myslivosti a v kynologii. Všem bylo doporučena účast na dění a   
      činnosti naší oblasti a doporučení bude vydáno v roce 2021.
6. Aktivista klubu pan Josef Carda upozornil, že v naší oblasti získal chovnost u své feny

BB pan , Herzán Václav. Další chovné feny BB jsou u Mgr. Eva Kašparové a Josefa 
Cardy. Měl by to být přínos a možnost omlazení našich barvářů v naší oblasti.

7. V diskusi bylo připomenuto, že pan Josef Mader má již věk pro Čestné členství  
v klubu  barvářů.  V diskusi  byla nastíněna možnost uspořádání další schůzky na 
ukončení roku. Toto bude upřesněno také podle vývoje daných karantenních opatření.
Závěrem aktivista popřál všem držitelům barvářů hodně pracovních úspěchů a  schůzi 
ukončil.

Zapsal : Petr Jaroslav                                           Aktivista klubu barvářů oblast č.4
                                                                              Carda Josef 
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