Českomoravská myslivecká jednota, z. s.,
Okresní myslivecký spolek Šumperk,
Nemocniční 53, Šumperk 787 01; e-mail:oms.sumperk@cmail.cz;
tel.: 583212039, www.myslivost.cz/omssumperk

Zpravodaj 1 /2016
1.

Nový jednatel OMS Šumperk

Jednatelka MgA. Ing. Jana Adámková ukončí k 29. únoru 2016 pracovní poměr na
OMS a od 15. února 2016 se novým jednatelem Okresního mysliveckého spolku
stává Bc. Štěpán Brablec. Pracovat bude pouze na zkrácený úvazek, z tohoto
důvodu dojde ke změně úředních hodin.

2. Změna úředních hodin – kancelář Šumperk
pondělí, středa: 9.00 – 16.00
úterý: pouze po předchozí telefonické domluvě
čtvrtek, pátek: nejsou úřední dny – kancelář bude uzavřena

Úřední hodiny – kancelář Jeseník (beze změny)
Druhá středa v měsíci: 9. března, 13. dubna, 11. května, 8. června 2016

3. Zlatá srnčí trofej
Okresní myslivecký spolek Šumperk uspořádá v eviromentálním středisku na
Švagrově pro děti od 2. do 9. třídy ZŠ okresní kolo soutěže ,,O zlatou srnčí trofej“.
Zahájení soutěže 21. května 2016 od 10 hod na Švagrově. Přihlášky do soutěže
prosím zasílejte na sekretariát OMS nejpozději do 30. dubna 2016. Vítězové
postoupí do národního finále. Přihlaste nebo přijďte podpořit mladé myslivce
v soutěžním klání.

4. Návrhy na ocenění členů v roce 2016
Do 31. ledna přišla pouze malá část návrhů na ocenění členů ČMMJ OMS
Šumperk v roce 2016 za zásluhy o myslivost nebo za dlouholetou činnost pro

myslivost. OMR rozhodla, že výjimečně prodlouží termín pro zaslání návrhu
do 21. března 2016. Návrhový formulář je přílohou tohoto zpravodaje.
Vyznamenání budou předávána na slavnostním Okresním sněmu dne 23.
června 2016 v Šumperku.

5. Školení prohlížitelů
Prohlížitelé zvěře, kterým v dohledné době končí stávající průkazy nebo noví
zájemci se mohou přihlásit na kurzy, které se uskuteční:
 Termíny základního kvalifikačního školení (noví zájemci)
 17. – 18. 5. 2016 na OMS Plzeň
 8. – 9. 6. 2016 ve školicím středisku SVÚ Praha
 Termíny dalšího navazujícího školení (konec platnosti průkazu
prohlížitele v roce 2016 nebo do konce května 2017)
 14. dubna 2016 ve školicím středisku SVÚ Praha
 11. května 2016 na VFU Brno
Všechny informace a termíny najdete na:
http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurzprohlizitelu-zveriny/index.html.

6. Kurz pro myslivecké hospodáře
Do 1. března 2016 je ještě stále možné se přihlásit do Kurzu pro myslivecké
hospodáře. Prosíme případné zájemce, aby tak učinili neprodleně, jinak při
nedostatečném počtu zájemců bude muset být kurz opět zrušen. Děkujeme.
Přihláška je přílohou zpravodaje.

7. Vaše propagace na stránkách OMS
Na webu OMS je možné uveřejnit pozvánky na vaše akce (myslivecké plesy,
střelecké závody, dětské dny), které pořádáte. Stačí kontaktovat webmastera
Václava
Nováka
nebo
vaši
pozvánku
zaslat
na
e-mail:
oms.sumperk@cmail.cz a my vaši upoutávku na akci pověsíme do aktualit
www stránek OMS.

Přílohami tohoto zpravodaje jsou:
-

Přihláška na Kurz pro myslivecké hospodáře
Návrhový formulář pro vyznamenání
Přihláška na soutěž ,,O zlatou srnčí trofej“
Pozvánka na Okresní sněm březen 2016

-

Plán akcí OMS Šumperk do konce 1. pololetí

