Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487
Oběžník č. 1/2017 ze dne 12. ledna 2017

1/ Okresní myslivecký ples 21. 1. 2017
Okresní myslivecký spolek děkuje touto cestou všem, kteří přispěli do tomboly okresního
plesu, který se koná v sobotu dne 21. ledna 2017.
2/ Návrhy na vyznamenání ČMMJ
MS – HS si mohou do 20. února 2017 zaslat na OMS své návrhy na vyznamenání. K
vyznamenání, které propůjčuje ČMMJ je jako vždy třeba uvést potřebné údaje. Pokud se
jedná o udělení čestného uznání od OMS stačí krátké zdůvodnění.
3/ Dotazník o produkci za rok 2016
Přílohou zasíláme dotazník o produkci za rok 2016 a prosíme o jeho vyplnění a vrácení na
OMS do 28. února 2017.
4/ Školení hodnotitelů trofejí
Českomoravská myslivecká jednota připravuje v průběhu roku 2017 proškolení členů komisí
pro hodnocení trofejí. Důvodem je zájem ČMMJ o zvyšování odborných znalostí a zkušeností
hodnotitelů, aby výsledky měření trofejí byly srovnatelné s výsledky měření prováděné členy
komisí při národních výstavách. Maximální počet účastníků každého školení je 25 a to
z důvodu praktických ukázek a vyzkoušení vlastního měření trofejí. Přihlášky přijímáme do
20. února 2017 (jméno, adresa, kontakt). Školení je zajišťováno nejen pro členy
hodnotitelských komisí, ale i pro ostatní zájemce, kteří chtějí získat certifikát pro
hodnocení trofejí dle metod CIC nebo si chtějí jen rozšířit svoje znalosti.
Absolventi školení obdrží:
- certifikát hodnotitele trofejí
- pásmo k měření trofejí
- metodiku
5/ Informace KVS
Uživatelé honiteb, kteří se rozhodli v roce 2017 odčervovat spárkatou zvěř, musí o tomto
písemně informovat příslušnou KVS a uživatele sousedních honiteb. Informace musí
obsahovat název antiparazitálního přípravku, datum použití, délku ochranné lhůty a datum
uplynutí ochranné lhůty.
6/ Nabídka bažantích kuřat
Elino, a. s., panství Žehušice nabízí kuřata bažanta obecného z polodivokého chodu, odběr asi
od 14. dubna, odběry možné ve stáří od jednoho dne do osmi týdnů, cena je 21,- Kč za
jednodenní kuře, každý další týden je 10,- Kč navíc, odběrné místo je Žehušice, Ve Dvoře čp.
21, kontakt Miloš Dalešický, tel. 734 201 202, email : dalesicky@zehusice.com

