Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487
Oběžník č. 2/2012 ze dne 16. července 2012

1/ Plán kynologických akcí ve II.pololetí 2012
•
•

•
•
•

V sobotu dne 25.srpna 2012 se budou konat ZV pro malá plemena v honitbě MS
Dobřeň. Přihlášky na OMS K.Hora.
Ve dnech 1. - 2. září 2012 se konají opět v honitbě MS Dobřeň lesní + barvářské
zkoušky pro malá plemena jako soutěž „O kutnohorský groš“ s udělení titulu CACT a
Res.CACT pouze pro plemeno jezevčík (všech rázů).
V sobotu dne 15.září 2012 budou uspořádány v honitbě MS Vlkaneč podzimní
zkoušky ohařů a malých plemen. Přihlášky na OMS.
V sobotu dne 6. října 2012 budou uspořádány barvářské zkoušky honičů v honitbě
Městských lesů a rybníků Opatovice I.
Ve dnech 3. - 4. listopadu 2012 se budou konat honičské zkoušky v honitbě
Dobrovítov a Petrovice I.

2/ Střelecké akce ve II.pololetí 2012
•
•
•
•

V sobotu dne 18. srpna 2012 - „Kutnohorský pohár“ - LK (počítá se jako okresní
přebor)
V sobotu den 1. září 2012 - „Čáslavský pohár“ - Baterie
V sobotu dne 15. září 2012 – střelecká soutěž OMS K.Hora
V sobotu 29. září 2012 – Parkur
Každý závod začína od 8.00 hod. Veřejný trénink každý čtvrtek od 14.00 hod.

3/ Objednávka kachňat, kuřat, krmiva, kalendářů
Přílohou zasíláme objednávku pro rok 2013. Vyplněnou objednávku vraťte nejpozději do
31.srpna 2012
4/ Dovolená na OMS
Sdělujeme, že od 23.7. - 27.7.2012 je na OMS dovolená!!
5/ Usnesení okresního sněmu ze dne 1.6.2007
Okresní sněm schvaluje: - zprávu o činnosti OMS za rok 2011
•

zprávu o plnění rozpočtu OMS za rok 2011 a rozpočet na rok 2012

Okresní sněm bere na vědomí: zprávu okresní dozorčí komise
Okresní sněm ukládá MR:
•

organizačně zajistit výstavu psů a chovatelskou přehlídku trofejí v roce 2013

•
•
•
•
•

zajistit poradenskou pomoc při zajišťování dotací pro MS
nadále pokračovat a aktualizovat webové stránky OMS
pokračovat v pořádání mysliveckého plesu 2013
organizačně zajistit pořádání Memoriálu Františka Vojtěcha 2013
nadále pokračovat ve vydávání Ročenky OMS

6/ Kurz pro MH
Pro příští rok 2013 počítáme s tím, že bychom uspořádali pro zájemce kurz pro myslivecké
hospodáře a následně po 6 měsíční praxi zkoušky. Termín kurzu poředpokládáme v měsíci
dubnu a
zkoušky v měsíci říjnu. Případní zájemci se musí přihlásit nejpozději do konce listopadu t.r.na
OMS. (viz.Směrnice pro organizování zkoušek).
7/ Kurz 2013
Upozorněte případné zájemco o kurz myslivosti 2013, aby se přihlásili na OMS do konce
letošního
roku. Předpokládáme zahájení kurzu v lednu 2013.

„ Myslivosti zdar“!
OMS Kutná Hora
Ivana Procházková František Barták v.r.
jednatelka OMS předseda OMS

MS: ….................................
Věc: Závazná objednávka, kachňat, baž.kuřat, krmiva, kalendářů na rok 2013
Objednáváme závazně:
…................................. ks jednoden.kachňat …........................ ks jednoden.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

Razítko a podpisy:
…....................................................

