Z UPLYNULÝCH AKCÍ
Výroèní schùze mysliveckého
sdružení "Suchán" Míøkov

Pokraèování ze str. 13
Okolí hlavních cest vedoucích podél
bøehù prvního zámeckého rybníka bylo
oproti døívìjším rokùm o poznání èistìjší.
Pøesto bylo bìhem úklidu nasbíráno 13
velkých pytlù odpadu. Nejvìtším oøíškem
se pro sbìraèe staly svahy pod
hladomornou, které nebylo možní
dùkladnì vysbírat, protože jsou špatnì
dostupné a pohyb po strmé sesouvající
se pùdì zarostlé køovími není bezpeèný.
Odpadky (pøedevším sklenìné a PET
lahve od nápojù) pravdìpodobnì házejí
návštìvníci hladomorny z oken.
Marie Janová

se uskuteènila dne 3. dubna 2010 v restauraci "Na sídlišti" v Horšovském Týnì od 14.00 hodin.
Jednání zahájil jednatel MS Vladislav Menšík. Ing Josef Brašna - pøedseda MS pøednesl zprávu
o èinnosti za rok 2009. Zmínil se o výsledcích lovu zvìøe, péèe o myslivecká zaøízení, péèi o zvìø hlavnì
v zomním období. Podìkoval èlenùm za práci v revíru i za spoleèenský život po ukonèení honu. Kladnì
hodnotil spolupráci se zemìdìlskými podniky (Meclov, Pocínovice), Naše MS se podílí i na nezbytných
brigádách - hlavnì na sbìru kamene na polích. Zprávu finanèní pøedložila paní Marie Hánová. Jaromír
Pazour, pøedseda dozorèí komise zhodnotil práci èlenù v revíru.
O práci v honitbì referovali vedoucí úsekù Josef Tesaø, Vladislav Menšík a Miroslav Sedláèek.
Hlavní zprávu o lovu zvìøe podal Josef Kopf, myslivecký hospodáø. V diskuzi vystoupil host - Ing. Josef
Holeèek, starosta mìstského úøadu v Horšovském Týnì. Jako zkušený myslivec zhodnotil naši práci ,
kterou vykováváme pro pøírodu a èeskou myslivost. Všem popøál hodnì zdraví a loveckých zážitkù.
Spolupráce mysliveckého sdružení s mìstským úøadem je hodnocena jako výborná.
Naše MS pamatuje i na výroèí jubilejních èlenù, provádíme pravidelnì brokové støelby a zúèastòujeme
se podle pokynù Okresního výboru ÈMMJ v Domažlicíh doporuèených akcí.
PaedDr. Vladislav Menšík,
jednatel MS Míøkov "Suchán"

PRODLOUŽENÁ ZÁKLADNÍHO TANEÈNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ
V KOSTÝMECH NA TÉMA: HIPPIES

I letos uspoøádalo Mìstské kulturní zaøízení
v sále hotelu Šumava tradièní "prodl ouženou"
základního kurzu tanèní výchovy pro mládež.
V pátek 16. dubna 2010 pøedvedli úèastníci
kurzu své taneèní dovednosti svým rodièùm,
kamarádùm a prarodièùm.
Letošní "prodloužená" byla ve víru 60. let na
téma HIPPIES.
Nechybìla ani soutìž pro taneèní páry, pøi
které si i jejich pøíbuzní oživili
dobu 60. let .

Mìstské kulturní zaøízení Horšovský Týn zve na

ZÁVÌREÈNÝ PLES
Základního taneèního kurzu pro mládež

hraje P - BAND z PLZNÌ
sál hotelu ŠUMAVA
v pátek 21. 5. 2010 od 20.00 hod.
vstupné 100,- Kè
Vstup jen ve spoleèenském obleèení!
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***

KVÌTEN 2010

***
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