Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487
Oběžník č. 2/2016 ze dne 20. září 2016
1) Školení prohlížitelů zvěřiny
Základní kvalifikační školení k získání osvědčení, razítka a průkazu proškolené
osoby:
21.- 22. 9. 2015 na SVÚ Praha
15. - 16. 11. 2016 v Brně
Další školení k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby:
29. 9. 2016 Praha
22. 11. 2016 Brno
16. 2. 2017 Příbram
Všechny informace a přihlášky najdete na webových stránkách
http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-prohliziteluzveriny/index.html.

2) Školení a zkoušky rozhodčích střelby
Střelecká komise ČMMJ rozhodla o pořádání školení a zkoušek rozhodčích střelby
v termínu únor 2017 v místě střelnice Vlašim. Žádáme o zaslání přihlášek zájemců
o toto školení a zkoušky nejpozději do 10. listopadu 2016 na OMS Kutná Hora
3) Členské příspěvky a pojištění 2017-2019
Koncem roku končí řadě členů příspěvky Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
(dále jen ČMMJ) a tím i pojištění u Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. (dále jen
Halali). Jejich výše se nezměnila:
Řádný členský příspěvek na rok 2017 ……… 800,- Kč
Pro členy od 65 let, invalidy (plný invalidní důchod) a studující denního studia do
věku 26 let a žáky do 18 let
……………. 500,- Kč
Lesníci a myslivci z povolání
……………. 550,- Kč
Členský příspěvek může každý člen zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři OMS Kutná
Hora nebo složenkou na účet OMS Kutná Hora, bezhotovostním převodem z účtu
člena na účet OMS - číslo účtu je 441723319/0800.
V případě, že platbu členského příspěvku uskutečníte složenkou nebo
bezhotovostním převodem na účet, je nutné, abyste složenku vyplnili čitelně, nejlépe
hůlkovým písmem a jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo plátce.
Bez tohoto údaje nemůžeme zajistit, že platba členského příspěvku bude připsána
skutečnému plátci. Výpis z banky totiž neobsahuje jméno plátce, ale pouze variabilní,
konstantní a specifický symbol.
Připomínáme, že dle § 10 odst. odst. 2 Stanov ČMMJ z. s. (dále jen „stanov“) je člen
povinen uhradit členské příspěvky na další rok nejpozději do konce druhého měsíce
roku následujícího. Nezaplacením tohoto členského příspěvku ve smyslu § 18 odst.
1, písm. c) stanov členství zaniká.
Seznamy Vašich členů, kterým pojištění a členství končí, již nemůžeme
oficiálně zasílat, neboť dle nových stanov ĆMMJ z. s. Praha, schválených na SZ dne
6. 6. 2015, bychom museli mít souhlasy všech Vašich členů. Při ústní dohodě nebo

elektronickou komunikací se statutárním zástupcem bude tato informace
k jednotlivým členům mysliveckých spolků poskytnuta. Děkujeme za pochopení.
4) Kynologické akce do konce roku 2016
1. října 2016 všestranné zkoušky ostatních plemen – MS Hraběšín
15. října 2016 barvářské zkoušky ohařů – HS Petrovice I.
26.-27. listopadu 2016 honičské zkoušky- HS Petrovice I.
5) Poděkování MS/HS za propůjčení honitby ke zkouškám loveckých psů
MR OMS Kutná Hora si dovoluje poděkovat MJ Křesetice, MS Hraběšín, HS
Zbraslavice, honitbě Bratčice, MS Dobřeň, MS Miskovice-Vidice, HS Horka, HS
Petrovice I., MS Nové Dvory za propůjčení svých honiteb a organizační zajištění
zkoušek loveckých psů konaných na našem okrese v roce 2016.
6) Kurz myslivosti 2017
Upozorněte, prosím, případné zájemce o kurz myslivosti v roce 2017, aby se přihlásili
do konce letošního roku na OMS Kutná Hora ( přihláška je ke stažení na stránkách
OMSu). Předpokládaný začátek kurzu je opět polovina ledna 2017.
7) Objednávka kachňat, kuřat, krmiva, kalendářů a léčiva Ivermix pro srnčí zvěř
Přílohou zasíláme objednávku pro rok 2017. Vyplněnou objednávku vraťte, prosím,
nejpozději do 15. listopadu 2016.

„Myslivosti zdar“!

Radka Edrová
jednatelka OMS

František Barták
předseda OMS

___________________________________________________________________________
Objednávka, kachňat, baž.kuřat, krmiva, kalendářů a léčiva Ivermix na rok 2017vraťte, prosím, do 15. 11. 2016

Objednáváme :
…................................. 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

…………………..kg léčiva Ivermix

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

