Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487

Oběžník č. 2/2008 ze dne 15. září 2008
1/ Přihlášky do kurzu prohlížitelů zvěřiny
Zájemci o školení prohlížitelů zvěřiny se mohou ještě urychleně hlásit na OMS. Školení bude
probíhat formou dvoudenního kurzu a bude zahájeno pravděpodobně začátkem listopadu 2008. 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/ Okresní myslivecký ples 2009
Okresní myslivecký spolek pořádá jako každý rok okresní myslivecký ples v Kutné Hoře v OK
Clubu Lorec v sobotu dne 31. ledna 2009. Myslivecká rada se opět obrací na myslivecká sdružení,
honební společenstva se žádostí o poskytnutí příspěvku do tomboly. Přílohou zasíláme odpovědní
lístek, na kterém uveďte o jaký příspěvek se jedná. Rovněž zasíláme objednávku vstupenek. Pokud
se zavážete, že do tomboly poskytnete zvěřinu, bude tato uskladněna v ZOD v Dobřeni, kde ji bude
přejímat ing. Syrový (tel.607114365) – termín dodání pokud možno druhá polovina prosince t.r.

3/ Kurz myslivosti 2009
Upozorněte zájemce o kurz myslivosti v roce 2009, aby s přihlásili na OMS do konce letošního
roku. Kurz by začínal v polovině ledna 2009.

4/ Kurz pro myslivecké hospodáře
Upozorněte rovněž zájemce o kurz pro myslivecké hospodáře, aby se rovněž nejpozději do konce
letošního roku přihlásili na OMS. V případě, že bude alespoň 8 zájemců bude kurz a zkoušky
pořádat náš OMS.

5/ Objednávka kachňat, kuřat, krmiva a kalendářů
Přílohou zasíláme závaznou objednávku na kachňata, kuřata, krmivo a kalendáře pro rok 2009.
Vyplněnou objednávku vraťte nejpozději do 15. října 2008 na OMS.

6/ Dovolená na OMS
Upozorňujeme na dovolenou na OMS ve dnech 29.9. - 7.10.2008
„Myslivosti zdar!“
OMS Kutná Hora

jednatelka OMS

Ing. Jaroslav Syrový v.r.
předseda OMS

MS: …............................................
Věc: Závazná objednávka kachňat, baž. kuřat, krmiva, kalendářů na rok 2009
…...................... ks jednoden.kachňat

…............................ ks jednoden.baž.kuřat

…...................... ks stolních kalendářů

…............................ ks nástěnných kalendářů

…...................... kg krmiva BŽ 1

…............................ kg krmiva BŽ 2

…...................... kg krmiva VKCH 1

…............................ kg krmiva VKCH 2

…...................... ks 6/týd.baž.kuřat
Dne:
Razítko a podpisy MS:
…..........................................................................................................................................................

MS: ….................................................. vraťte do 30.11.2008
Zavazujeme se, že do plesové tomboly přispějeme …............ ks zvěřiny (jaké), event.jiný
příspěvek (jaký)...........................................................................................................................
Objednáváme závazně : ….......................... ks vstupenek na myslivecký ples dne 31. ledna 2009

Dne:
Razítko a podpisy MS:

