Oběžník OMS Svitavy – říjen 2017
Organizační záležitosti:
1. Do konce roku a je třeba uhradit členské příspěvky a pojištění na rok 2018, případně i dále. Pro
vaši informovanost znovu připomínáme: řádný člen zaplatí 800 Kč, člen plně invalidní
důchodce, důchodce nad 65 let a student zaplatí 500 Kč. Upřednostněte laskavě hromadnou
úhradu členských příspěvků za vaši organizaci. Formulář na hromadnou úhradu přikládáme.
Vzhledem k nově zavedenému systému evidence členů ČMMJ a sledování úhrad členských
příspěvků upozorňujeme, že u studentů, lesníků z povolání a invalidních důchodců je možná
úhrada členských příspěvků pouze na jeden rok, při doložení aktuálního potvrzení p r o
k a z u j í c í uvedený stav. Bez tohoto potvrzení ( škola, ČSSZ) nelze požadovat slevu (500
Kč). Od roku 2018 připravila Pojišťovna HALALI odstupňovaný členský příspěvek s doplněním
řešení dalších pojistných událostí a to MINIMUM (stávající rozsah), dále STANDARD a
EXKLUSIVE s rozšířením na další pojistné události, viz: http://www.omssvitavy.cz , sekce
„Aktuality.“
2.

Nový kurs adeptů začne 13. ledna 2018. Přihlášky prosím doručte na OMS do 15.12.2017.
Poplatek za absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky zůstává na úrovní minulých let. Pro
zájemce o absolvování kurzu, který se ke dni zahájení stane členem ČMMJ je poplatek stanoven
na 4.500 Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 6.500 Kč. Formuláře přihlášky do kurzu i za
člena ČMMJ získáte na sekretariátu OMS, jsou také ke stažení na našich internetových
stránkách – http://www.omssvitavy.cz . Adeptům, kteří nastoupí do kurzu a uhradí výše uvedený
poplatek
bude uhrazeno roční předplatné časopisu “Myslivost“, případně učebnice
„MYSLIVOST“ (Josef, Vosádka a kolektiv).

3. Žádáme MS a ostatní myslivecké organizace, o návrhy na vyznamenání zasloužilých členů
ČMMJ pro rok 2018. Návrhy zasílejte na OMS Svitavy nejpozději do 31.12.2017 .
4. Znovu upozorňujeme na povinný celostátní monitoring parazitů spárkaté zvěře, který musí být
proveden do 30.10.2017. Trus spárkaté měl být průběžně odebírán z ulovených kusů za každé
katastrální území honitby. Podrobnosti jsou na našich www stránkách v informacích Státní
veterinární správy.
5. Pravidelné předběžné přezkoušení adeptů myslivosti, kteří absolvovali kurz v letošním roce
proběhne 14.12.2017 v 15:00 hod. na OMS Svitavy. Adeptům bude zaslána samostatná
pozvánka.
6. SVS zahájila monitoring výskytu Aujeszkyho choroby u černé zvěře, s vyplácením zástřelného
ve výši 1 000 Kč za odebraný a předaný vzorek z ulovené zvěře. Podrobnosti jsou uvedena na –
http://www.omssvitavy.cz v sekci „Aktuality“.
7. Dále oznamujeme, že poslední 3 pracovní dny v roce 2017, tj. 27 až 29. prosince bude na
sekretariátu OMS čerpána dovolená a nebude se tedy úřadovat.
Do podzimní lovecké sezóny Vám všem přejeme hodně bohatých mysliveckých zážitků,
loveckých úspěchů a pevné zdraví.

„Myslivosti zdar“
Ing. Josef Češka
jednatel OMS Svitavy
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Řádný člen - 800 Kč
Člen: invalidní důchodce (3. st), důchodce nad 65 roků včetně, student (do 26 let) - 500 Kč
Invalidní důchodce, student a lesník - mohou platit členský příspěvek jen na jeden rok a musí
doložit aktuální doklad o trvání stavu.

