Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti
Datum: 22. 2. 2020
Hodina: 9:00–12:45
Místo konání: Ostravské muzeum
Přítomno: 40 členů
Počet hostů: 9

Program:
1. Zahájení a seznámení s programem členské schůze
2. Doplňující volby do výboru SOS
3. Zprávy výboru SOS (M. Mandák, P. Molitor)
4. Zprávy ze sekretariátu ČSO (E. Pleskotová)
5. Přednáška Lejsek malý – klenot beskydských pralesů (K. Ševčíková)
6. Příspěvky členů SOS a ostatních účastníků schůze
Bod 1: Zahájení a seznámení s programem členské schůze


P. Molitor na úvod přivítal členy a hosty jarní členské schůze a navrhl změnu
programu z důvodu zařazení doplňujících voleb do výboru SOS. Členská základna
změnu programu jednohlasně schválila.

Bod 2: Doplňující volby do výboru SOS


Na základě písemné rezignace jednatele SOS M. Urbančíka bylo nutné podle
Organizačního řádu SOS provést doplňující volby do výboru SOS. Jediným
kandidátem byl E. Morav, který členské základě sdělil svou vizi činnosti v SOS
zejména v podobě práce s mládeží.



Podle Organizačního řádu SOS proběhly doplňující volby do výboru SOS na post
jednatele.
Pro: 40



Proti: 0

Zdrželo se: 0

Mgr. Emil Morav byl jednohlasně zvolen jednatelem SOS do konce aktuálního
funkčního období výboru SOS.

Bod 3: Zprávy výboru SOS


M. Mandák seznámil členy s hospodařením SOS za rok 2019 a aktuálním stavem
členské základny.



P. Molitor
o představil nové číslo zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) a poděkoval všem
autorům příspěvků a redakční radě,
o připomněl sčítání hnízd straky obecné v intravilánu měst a obcí v územní
působnosti SOS v roce 2020,
o představil návrh koordinace a sčítání labutě velké v územní působnosti
SOS o víkendu 6. a 7. června 2020 a vyzval členy ke spolupráci,
o seznámil členy s aktuálním stavem výkupu pozemků v k. ú. Bludovice a
požádal Z. Poláška o doplňující informace,


Z. Polášek přiblížil obvyklou cenu pozemků, která činí 200–538
Kč/m2, po vyjednávání by byl ochoten jeden majitel slevit na 100
Kč/m2 a pozemek o rozloze cca 0,6 ha prodat za cca 600 000 Kč,


výše zmíněná cena je nad rámec finančních možností SOS
nehledě na následnou údržbu a další okolnosti s výkupem
spojené. SOS se bude nadále zajímat o výkup vhodných
pozemků za adekvátní cenu.

Bod 4: Zprávy ze sekretariátu ČSO


E. Pleskotová seznámila členy s aktuálními záležitostmi z kanceláře ČSO, zejména
se stavem výkupu dalších pozemků ČSO souvisejícími s rozšířením počtu jejich
rezervací, aktuálním stavem členské základny ČSO, průběhem navržených schůzí
ČSO, monitoringem ptačích oblastí, možností zúčastnit se zájezdů ČSO v rámci
republiky i zahraničí, možností publikace příspěvků v Sylvii aj.

Bod 5: Přednáška Lejsek malý – klenot beskydských pralesů


K. Ševčíková poutavou formou přednesla výsledky výzkumu a kroužkování lejska
malého v Beskydech.

Bod 6: Příspěvky členů a hostů


D. Křenek shrnul výsledky Beskydského houkání a jeřábkování v roce 2019 a
pozval členy na indentickou akci ve dnech 27.–29. 3. 2020. Zároveň vyzval členy
ke sčítání skorce vodního na území Beskyd.



Ł. Nytra poučil členy o správném zadávání položek pozorování do faunistické
databáze ČSO Birds.cz.
V Ostravě 22. 2. 2020

Zapsal:

Patrik Molitor

Verifikoval:

Martin Mandák

