Oběžník č. 2/2007 ze dne 21. června 2007
1/ Střelecký dvojboj a střelecká soutěž „28.kutnohorský pohár“
Sdělujeme, že střelecká soutěž „Vložený dvojboj“ - LK a B se koná v sobotu dne 21.července 2007
na střelnici v Nové Lhotě. Střelecká soutěž „28.kutnohorský pohár“ se koná v sobotu dne 8.září
2007 na střelnici v MS Kluky v Nové Lhotě.
2/ Memoriál F.Horela 18.-19.8.2007
V sobotu a neděli dne 18. - 19.8.2007 se koná v honitbě MS Nové Dvory a Sv.Mikuláš II.ročník
Memoriálu F.Horela – VZ se zadáním titulu CACT. Slavnostní zahájení zámek – náměstí v Nových
Dvorech v 8.00 hod.
3/ Objednávka kachňat, kuřat, krmiva, kalendářů
Přílohou zasíláme objednávku pro rok 2008. Vyplněnou objednávku vraťte nejpozději do 15.srpna
2007.
4/ Sdělení emailových adres MS
Přílohou zasíláme návratku, na kterém uveďte emailovou adresu (některého z Vašich členů) kam
Vám budeme zasílat poštu – viz. Usnesení okresního sněmu ze dne 1.6.2007. Termín vrácení
15.8.2007.
5/ Usnesení okresního sněmu ze dne 1.6.2007
Okresní sněm schvaluje: - zprávu předsedy OMS za rok 2006
 zprávu o plnění rozpočtu OMS za rok 2006 a rozpočet na rok 2007
Okresní sněm bere na vědomí: zprávu okresní dozorčí komise
Okresní sněm ukládá MR:
 organizačně zajistit výstavu psů a chovatelskou přehlídku trofejí a výstavu dětských prací v roce
2008
 zajistit poradenskou pomoc při zajišťování dotací pro MS
 dořešit situaci ohledně prodeje odchovny ve Vrdech
 nadále pokračovat a aktualizovat webové stránky OMS
 pokračovat v pořádání mysliveckého plesu
 nepokračovat v dalším vydávání Hubertových listů a vydávat pouze Ročenku v rozšířeném
vydání
 odesílání pošty uživatelům honiteb prostřednictvím emailové pošty, v případě, že uživatel nemá
možnost elektroinické komunikace bude mu korespondence zasílána klasickou poštou za úplatu
 dořešit vymožení pohledávky za bažantí kuřata od A.Jalůvkové
6/ Hubertovy listy, Ročenka 2006, trofeje
Odeberte si příležitostně na OMS noviny, Ročenku a trofeje, pokud jste již tak neučinili.
„Myslivosti zdar“!
OMS Kutná Hora
Ivana Procházková
jednatelka OMS
MS: ….................................
Věc: Závazná objednávka, kachňat, baž.kuřat, krmiva, kalendářů na rok 2008
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:
…....................................................

