Vážení předsedové, myslivečtí hospodáři, členové OMS Třebíč,
Rád bych vás seznámil s aktuálním děním na OMS Třebíč. Myslivecká rada plně pracuje a
mj. připravuje plán akcí na rok 2018. Vrcholí nám kynologické akce, jejichž příprava
(zejména u všestranných zkoušek ve Studenci, o které je enormní zájem), zabere většinu
pracovního času jednatelky.
V období, kdy se rok chýlí ke konci, navíc již členové OMS Třebíč začínají platit příspěvky
na další rok(y). Vzhledem k tomu, že paní jednatelka podala výpověď, svou práci bude
vykonávat cca do poloviny listopadu, nepojede již vybírat příspěvky do Moravských
Budějovic a Náměště nad Oslavou, což odhlasovala v roce 2016 myslivecká rada.
Omlouváme se tímto myslivcům z Náměšťska a Moravskobudějovicka, že nebude naplněno
usnesení MR o úředních dnech v těchto městech. Věřím, že s novým jednatelem již těmto
závazkům dostojíme. Pokud by se přece jen tuto službu podařilo zajistit, dáme vám včas
vědět.
Výběrové řízení na nového jednatele probíhá, termín pro podání přihlášek je do 20.10. do
10:00 hod. na sekretariát OMS. Výběr nového jednatele proběhne do konce října, ale doba
nástupu je nejistá s ohledem na případnou výpovědní lhůtu u stávajícího zaměstnavatele.
Z uvedeného vyplývá, že nevíme, jak bude obsazen sekretariát v prosinci. Proto bychom
vás rádi informovali o možnostech platby členství. V letošním roce většina z vás má již
nový členský průkaz. Díky němu můžete členství zaplatit v klidu ze svého domova a průkaz
na další rok si sami vytisknout. Využijte toto, prosím. Návod posílám v příloze a je též na
webu OMS. Pokud neradi pracujete s internetem, požádejte třeba své blízké. Tento postup
vám navíc může ušetřit čas a cestu do Třebíče, a to i v příštích letech.
Druhou možností je samozřejmě zaplatit osobně na OMS (ať už za jednotlivce nebo za celý
spolek či skupinu osob), a to ideálně do poloviny listopadu v úřední dny (pondělí a středa 711 a 12-17 hod.), kdy vám bude paní jednatelka k dispozici.
Prosíme o předání těchto informací celé vaší členské základně. Děkujeme.
Věříme, že se nám podaří zdárně překlenout toho období a od příštího roku pro vás již bude
sekretariát OMS naplno pracovat ve všech směrech.

S pozdravem Myslivosti zdar!
Ing. Tomáš Sedláček
Předseda OMS Třebíč

