Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487
Oběžník č. 2/2018 ze dne 1. října 2018

1) Školení prohlížitelů zvěřiny
Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením k prodloužení
platnosti průkazu proškolené osoby bude ještě probíhat:
25. 10. 2018…OMS Benešov
06.11.2018….OMS Pelhřimov
Na školení je potřeba se písemně přihlásit na příslušný OMS.
2) Školení zaměřené na odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře.
ČMMJ OMS Kutná Hora bude dne 4. listopadu 2018 pořádat školení zaměřené na
odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře. Absolventi školení
obdrží Certifikát a publikaci Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře Vladimír Bádr. Pokud máte o toto školení zájem, prosím, kontaktujte OMS (tel.
778 528 088).Pročleny ČMMJ je školení bezplatné, pro nečleny ČMMJ je stanoven
poplatek ve výši 2000,- Kč. Místo a čas konání bude upřesněn podle počtu zájemců.
3) Členské příspěvky 2019
MR OMS opět upozorňuje své členy, že na Sboru zástupců konaného dne 9. června
2018 v Benešově, bylo i přes naše hlasování proti zvýšení členského příspěvku,
schváleno jeho navýšení. Výše členských příspěvků včetně pojištění zaplacené od
1.10.2018 je 1.000,- Kč (základní čl. příspěvek), 650,- Kč (snížený čl. příspěvek I.důchodci od 65 let, studenti do 26 let, invalidé) a 750,- Kč (snížená čl. příspěvek II.myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele)
4) Kurz pro myslivecké hospodáře 2019
Případní zájemci o kurz pro myslivecké hospodáře, který by pravděpodobně začal ve
druhé polovině roku 2019, nechť se přihlásí na OMS do poloviny prosince letošního
roku. Kurz by byl zahájen v případě, že se přihlásí nejméně sedm zájemců. Přihláška
do kurzu je ke stažení na webových stránkách OMS).
5) Kurz myslivosti 2019
Upozorněte, prosím, případné zájemce o kurz myslivosti v roce 2019, aby se přihlásili
do konce letošního roku na OMS Kutná Hora ( přihláška je ke stažení na stránkách
OMSu). Začátek kurzu by byl opět v lednu nebo počátkem únoraa bude uspořádán
v případě přihlášení minimálně 8 zájemců.

6) Kynologické akce do konce roku

6. října…………..norování, honitba Bratčice
13. října …………BZH, HS Petrovice I.
24.-25. listopadu..honičské zkoušky, HS Petrovice I.

7)Objednávkakachňat, kuřat, krmiva, kalendářů 2019
V případě zájmu o objednání kalendářů na rok 2019, kachňat, kuřat a krmiva
kontaktujte, prosím, OMS na telefonním čísle 778 528 088 nebo emailem na
edrovaradka@seznam.cz.
8) Myslivecký seminář
OMS Kolín pořádá dne 27.10. 2018 v Kolíně Myslivecký seminář. Pro všechny členy
ČMMJ je vstup zdarma, připraveno je i drobné občerstvení a závěrečné losování o
výherní ceny. Počet míst je omezen, proto je nutná rezervace na tel. 775 771 366
nebo na email: cmmj-ko@seznam.cz

„Myslivosti zdar“!
Radka Edrová
jednatelka OMS

František Barták
předseda OMS

