Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487

Oběžník č. 3/2010 ze dne 22. září 2010
1/ Plán kynologických akcí ve II. pololetí 2010
–
–

Ve dnech 9. - 10. října 2010 se konají barvářské zkoušky honičů a barvářské zkoušky malých
plemen v honitbě Městských lesů Opatovice I. Sraz v pohostinství v Opatovicích I.
Ve dnech 6. - 7.listopadu 2010 budou pořádány Honičské zkoušky v honitbě MS Zbýšov. Sraz
v pohostinství ve Zbýšově.

3/ Okresní myslivecký ples 2011
Okresní myslivecký spolek pořádá jako každý rok okresní myslivecký ples v Kutné Hoře v OK
Clubu Lorec v sobotu dne 22. ledna 2011. 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.

4/ Kurz myslivosti 2011
Upozorněte zájemce o kurz myslivosti v roce 2011, aby se přihlásili na OMS do konce letošního
roku. Kurz by začínal od 15. ledna 2011.

5/ 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.

6/ Objednávka kachňat, kuřat, krmiva a kalendářů
Přílohou zasíláme závaznou objednávku na kachňata, kuřata, krmivo a kalendáře pro rok 2011.
Vyplněnou objednávku vraťte nejpozději do 15. října 2010 na OMS.

„Myslivosti zdar!“
OMS Kutná Hora
Ivana Procházková
jednatelka OMS

František Barták v. r.
předseda OMS

MS: …............................................
Věc: Závazná objednávka kachňat, baž. kuřat, krmiva, kalendářů na rok 2011
…...................... 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 30.11.2010
Zavazujeme se, že do plesové tomboly přispějeme …............ ks zvěřiny (jaké), event.jiný
příspěvek (jaký)...........................................................................................................................
Objednáváme závazně : ….......................... ks vstupenek na myslivecký ples dne 22. ledna 2011

Dne:
Razítko a podpisy MS:

