Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487

Oběžník č. 1/2008 ze dne 24. června 2008
1/ Přihlášky do kurzu prohlížitelů zvěřiny
Zájemci o školení prohlížitelů zvěřiny se mohou hlásit na OMS. Školení budou probíhat formou
dvoudenního kurzu. Po školení asi za 2 – 4 týdny budou pořádány zkoušky účastníků kurzu, kteří
po úspěšném absolvování získají oprávnění provádět prohlídky ulovené zvěře. Kurz bude prováděn
vždy pro nejméně 30 účastníků. Cena kurzu je 4.500,- Kč, v ceně jsou zahrnuty náklady na výuku
včetně odborné literatury. Odbornou náplň zajišťuje Středoevropský institut ekologie zvěře a
Institut ekologie zvěře Veterinární fakulty Brno.

2/ Kynologické akce ve II. pololetí 2008
–
–
–
–
–
–
–

V sobotu dne 12.července 2008 budou uspořádány lesní zkoušky ohařů. Sraz v 8.00 hod.
pohostinství ve Schořově.
V sobotu dne 6. září 2008 budou uspořádány v honitbě HS Petrovice I. lesní zkoušky malých
plemen. Přihlášky přijímá a vydává OMS.
V sobotu dne 13. září 2008 budou uspořádány opět v honitbě HS Petrovice I. podzimní
zkoušky ohařů a malých plemen. Přihlášky přijímá a vydává OMS.
V sobotu a neděli dne 20. - 21. září 2008 budou uspořádány v honitbě HS Petrovice I.
všestranné zkoušky malých plemen.
V sobotu dne 4. října 2008 budou uspořádány barvářské zkoušky honičů v honitbě Městských
lesů a rybníků Opatovice I.
V neděli dne 5. října 2008 budou uspořádány barvářské zkoušky rovněž v honitbě Městských
lesů a rybníků Opatovice I.
V sobotu a neděli dne 8. - 9. listopadu 2008 budou uspořádány honičské zkoušky v honitbě
MS Zbýšov.

3/ Střelecké akce ve II. pololetí 2008
–
–
–
–
–

V sobotu dne 5. července 2008 se koná střelecká soutěž „O pohár starosty obce Kluky“ baterie.
V sobotu dne 26. července 2008 se koná „Vložený závod“ - B + LK
V sobotu dne 6. září 2008 se koná střelecká soutěž „29. kutnohorský pohár“ - LK
V sobotu dne 20. září 2008 se koná střelecká soutěž „Čáslavský pohár“ - B
V sobotu dne 4. října 2008 se koná Parkur
Trénink se koná vždy od 16.00 hod. den před konáním závodu. Závody začínají vždy od 8.00
hod. na střelnici v Nové Lhotě.

4/ Poptávka lovecké společnosti
Holandská lovecká společnost Johan Amptmeijer (www.tsjechhunt.eu) má na našem okrese zájem o
odlov srnčí zvěře, drobné zvěře (kachna, bažant, zajíc), naháňky na černou. V případě zájmu zašlete
nabídku prostřednictvím OMS.

5/ Zvýšení členských příspěvků ČMMJ
Usnesením Sboru zástupců ČMMJ ze dne 14. června 2008 dochází od roku 2010 ke zvýšení
členských příspěvků.
Členský příspěvek základní ….............
800,-Kč
OMS
410,-Kč
pojistné
250,-Kč
sekretariát ČMMJ
135,-Kč
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ
5,-Kč
Členský příspěvek snížený – důchodci nad 65 let, studenti, plně invalidní

500,-Kč

OMS
pojistné
sekretariát ČMMJ
příděl do fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ

160,-Kč
250,-Kč
85,-Kč
5,-Kč

Členský příspěvek snížený – myslivci z povolání
OMS
sekretariát ČMMJ
příděl do fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ

550,-Kč
410,-Kč
135,-Kč
5,-Kč

6/ Usnesení okresního sněmu ze dne 16.5.2008
Okresní sněm schvaluje: zprávu předsedy OMS za rok 2007
–
zprávu o plnění rozpočtu OMS za rok 2007
–
rozpočet na rok 2008
Okresní sněm bere na vědomí: zprávu okresní dozorčí komise
Okresní sněm ukládá MR:
–
organizačně zajistit výstavu psů (pokud nám bude přidělena), chovatelskou přehlídku trofejí a
výtvarnou výstavu dětských prací v roce 2009
–
zajistit poradenskou pomoc při zajišťování dotací pro MS
–
vést jednání s výborem MS Doubrava Vrdy za účelem odprodeje nebo pronájmu odchovny ve
Vrdech
–
nadále pokračovat a aktualizovat webové stránky OMS
–
organizačně zajistit pro případné zájemce školení prohlížitelů zvěřiny

„Myslivosti zdar!“
OMS Kutná Hora

jednatelka OMS

Ing. Jaroslav Syrový v. r.
předseda OMS

