Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti
Datum: 10. 11. 2018
Hodina: 9:00–12:00
Místo konání: Ostravské muzeum
Přítomno: 30 členů (v čase voleb 28)
Počet hostů: 4

Program:
1. Volby do výboru SOS
2. Zprávy ze sekretariátu ČSO
3. Zprávy výboru SOS
4. Přednáška – Ptactvo Slezska a jeho ochrana (P. Molitor)
5. Příspěvky členů
Bod 1: Volby do výboru SOS
•

Předseda P. Molitor přivítal členy a hosty na podzimní členské schůzi a připomněl
pravidla voleb do výboru SOS podle organizačního řádu. Zároveň představil
jednotlivé kandidáty pro funkční období 2019–2022.

•

Po ukončení voleb bylo sečteno 28 platných volebních lístků s výsledkem:
Kandidát

Počet hlasů

Molitor Patrik

28

Jakubec Michal

27

Mandák Martin

27

Urbančík Milan

27

Zavadilová Veronika

26

Sedláček Mojmír

1

Prvních pět jmen bylo zvoleno do výboru SOS na volební období let 2019–2022.
•

Nový výbor se dohodl na rozdělní funkcí:
Jméno a příjmení

Funkce

Molitor Patrik

předseda

Jakubec Michal

místopředseda

Mandák Martin

hospodář

•

Urbančík Milan

jednatel

Zavadilová Veronika

člen výboru

Proběhlo hlasování členů SOS z důvodu navržené funkce nového předsedy.
Pro: 28

Proti: 0

Zdrželo se: 0

•

P. Molitor byl zvolen předsedou SOS pro volební období 2019–2022.

•

P. Molitor poděkoval členům za projevenou důvěru a zavázal se představit
koncepci rozvoje Slezské ornitologické společnosti pro období let 2019–2022 na
jarní členské schůzi.

Bod 2: Zprávy ze sekretariátu ČSO
•

E. Tošenovský:
o pozval všechny zúčastněné na podzimní členskou schůzi ČSO, která se
uskuteční 16. – 18. 11. 2018 na zámku v Bartošovicích,
o informoval o plánu na vytvoření dalšího nového ptačího parku,
o hovořil o výsledcích projektu řešící ornitologickou kriminalitu (otravy
karbofuranem).

Bod 3: Zprávy výboru SOS
•

M. Mandák seznámil členy s činností SOS za rok 2018, zejména pak:
o s ornitologickými a ornitologicko-chiropterologickými posudky SOS,
o s účastí SOS na převážně ornitologických dozorech,
o s průzkumy a projekty realizovanými SOS v roce 2018,
o s počtem a obsahem správních řízení, do kterých se SOS v roce 2018
přihlásila.

•

P. Molitor:
o prezentoval plán činnosti SOS na rok 2019, který byl předložen členské
schůzi ke schválení:
Pro: 28

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Plán činnosti SOS na rok 2018 byl schválen.
o požádal členy o poskytnutí dat k volavce popelavé,
o připomněl možnost vkládání příspěvků členů na webové stránky SOS.
Bod 4: Přednáška – Ptactvo Slezska a jeho ochrana
•

P. Molitor prezentoval výsledky průzkumů populace a ochrany motáka lužního
(Circus pygargus) a strnada zahradního (Emberiza hortulana) ve Slezsku za

posledních 10 let. Zároveň zmínil i principy ochrany a výzkumu jiných
významných ptačích druhů na území Slezska.
Bod 5: Příspěvky členů
•

R. Barč obeznámil členy s chováním myslivců v blízkosti Kozmických ptačích luk.

•

Z. Řehák nabídl možnost spolupráce se Slezskou ornitologickou společností na
chiropterologických projektech.

•

M. Helebrandová promítla záběry z fotopasti z hnízda káně lesní (Buteo buteo)
z roku 2018.

•

O. Závalský přiblížil členům aktuální stav výskytu vzácných druhů dravců na
území Moravskoslezského kraje.
V Ostravě 10. 11. 2018

Zapsal:

Milan Urbančík

Verifikoval:

Patrik Molitor

