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Vážení spoluobčané, rádi
přivítáme vaše postřehy,
připomínky a názory pro další číslo
Zpravodaje, které vyjde přibližně
koncem měsíce června 2010.
Schránka pro vaše připomínky je
vyvěšena mezi nástěnkami
u nákupního střediska, popřípadě
použijte naší e-mailovou schránku.

16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
16. jednání Zastupitelstva obce se konalo
15. prosince 2009. Na svém šestnáctém jednání
zastupitelstvo:
64) bere na vědomí :
a) Provedenou kontrolu usnesení z 15. jednání
zastupitelstva obce

Celkové příjmy rozpočtu obce ve výši
Běžné výdaje ve výši

17.195,00

19.495,00

Kapitálové výdaje ve výši

1.025,00

Celkové výdaje rozpočtu ve výši

20.520,00

g) Závazné ukazatele rozpočtového provizoria dle
tabulky „Návrh rozpočtového provizoria na rok 2010“

b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 15. a 16.
jednání zastupitelstva obce

h) Rozpočtový výhled obce na rok 2011, 2012 takto:

c) Výsledek hospodaření v obecních lesích v r. 2009

Rok 2011

tis Kč

d) Ústní zprávu o činnosti kontrolního výboru

Celkové příjmy rozpočtu obce ve výši

e) Ústní zprávu o činnosti finančního výboru

Běžné výdaje ve výši

34 010,00

35 300,00

65) schvaluje :

Kapitálové výdaje ve výši 1 500,00

a) Zápis o průběhu 15. jednání zastupitelstva obce
na základě ověření zastupitelů Václava Klímy a
Libuše Tieslové

Celkové výdaje rozpočtu ve výši

36 800,00

Rok 2012
Celkové příjmy rozpočtu obce ve výši

21 600,00

l) Prodej části pozemkové parcely č. 798/1 do 100 m2
v k.ú. Nový Dvůr u Žihle manželům Ivetě a Pavlu
Nevludovým, bytem Dreyerova 595/16, 152 00 Praha 5.
Cena je 100,- Kč za 1 m2
m) Směnu pozemků KN 1260/4 o výměře 136 m2
v majetku obce Žihle za část pozemku KN 1260/1
o výměře cca 300 m 2 v majetku společnosti
CANNONEER a.s., Mostecká 88/48, 435 43 Horní
Jiřetín.
n) Odstoupení od vymáhání penalizace z prodlení
platby za vyúčtování topných sezón v obecních bytech,
u ostatních plateb penalizaci vyžadovat i nadále.
o) Zvýšení ceny drobných oprav v obecních bytech
hrazených nájemníky z částky 300,- Kč na 500,- Kč
p) Zakoupení lesního pozemku č. 1377 v k.ú. Žihle o
výměře 5593 m2 od pana Františka Širokého, Stochov,
v ceně do 5.000,- Kč.

b) Program 16. jednání zastupitelstva obce

Běžné výdaje ve výši

c) Návrhovou komisi ve složení:

Kapitálové výdaje ve výši 1 000,00

q) Bezúplatný převod kanalizace na Sklárně do
vlastnictví firmy ZO ECHO UNITED ENERGY a.s.

Celkové výdaje rozpočtu ve výši

r) Dodatek č.4 ke Smlouvě s firmou Becker Bohemia

Předseda Ing. Vlastimil Kraus a členové Mgr. Pavel
Kašpar a Václav Klíma
d) Rozpočtové opatření č.4 takto:
Celkové příjmy rozpočtu obce ve výši 23.630,16 Kč
Čerpání z úspor obce 3.569,67 Kč
Celkové zdroje ve výši 27.199,83 Kč
Běžné výdaje ve výši 26.174,83 Kč
Kapitálové výdaje ve výši 1.025,00 Kč
Celkové zdroje rozpočtu ve výši

27.199,83 Kč

e) Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v části
materiálu „4.úprava rozpočtu na rok 2009“
f) Rozpočtové provizorium na rok 2010 takto: tis Kč.

23 000,00
24 000,00

I) Prodej pozemkových parcel č. 65/3 o výměře
2
142 m2 a 65/4 o výměře 66 m v k.ú. Žihle paní
Růženě Potůčkové, bytem Hlince 45, 331 41 Kralovice
a paní Zdeně Zetkové, bytem Antonína Sochora
2835/1, 434 01 Most. Cena je 100,- Kč za 1 m2
j) Prodej pozemkové parcely č. 1141/8 o výměře
1515 m2 v k.ú. Žihle panu Oldřichu Bláhovi, bytem
Bezručova 31, 360 01 Karlovy Vary. Cena je 150,- Kč
za 1 m2
k) Pronájem části pozemkové parcely č. 1395/1
do 100 m2 v k.ú. Žihle panu Františku Černému, bytem
Žihle 269, 331 65 Žihle. Cena je 1,- Kč za 1 m2 za 1 rok.

66) neschvaluje :
a) Prodej pozemkové parcely č. 65/3 o výměře 142 m2
v k.ú. Žihle paní Jaroslavě Franckové, bytem
Budovatelů 2349/93, 434 01 Most.
b) Prodej pozemkové parcely č. 1039/15 o výměře
91 m2 v k. ú. Hluboká u Žihle panu Otto Kobylákovi,
bytem Mečislavova 224/12, 140 00 Praha 4 - Nusle.
67) pověřuje :
a) Účetní provedením rozpočtové změny ve
výkaznictví v termínu do 31.12.2009.

17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
17.jednání Zastupitelstva obce se konalo 23.března
2010. Na svém sedmnáctém jednání zastupitelstvo:
68) bere na vědomí :
a) Provedenou kontrolu usnesení z 16. jednání
zastupitelstva obce
b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 16. a 17.
jednání zastupitelstva obce
c) Informativní zprávu o organizaci Žihelské národní
pouti
d) Zprávu o svobodném přístupu k informacím dle
zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2009
69) schvaluje :
a) Zápis o průběhu 16. jednání zastupitelstva obce
na základě ověření zastupitelů Kateřiny Fúdorové
a Jaroslava Webera
b) Program 17. jednání zastupitelstva obce

c) Návrhovou komisi ve složení: předseda Marcela
Kulíšková a členové Ing. Marcela Juhová a Jana
Schönová
d) Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2009 včetně zprávy Krajského úřadu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez
výhrad
e) Návrh rozpočtu na rok 2010 s tím, že příjmy jsou ve
výši 20.816,81 tis Kč a výdaje jsou ve výši 20.353,10 tis
Kč + financování ve výši 1.025 tis Kč za splátky úvěrů
f) Prodej pozemkových parcel č. 1457/3 o výměře
3 m2, 503/1 o výměře 238 m2 a 58/5 o výměře 633 m2
v k.ú. Žihle firmě Eko-natur, Žihle 108, 331 65 Žihle.
Cena je 40,- Kč za 1 m2
g) Prodej zastavěné části pozemkové parcely č. 586/1
v k.ú. Přehořov panu Janu Janouškovcovi, bytem
Přehořov 25, 331 65 Žihle. Cena je 40,- Kč za 1 m2
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h) Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Žihle o převedení
dotace na úhradu odpisů za rok 2009
i) Zakoupení napěťového regulátoru na veřejné
osvětlení v horní části obce Žihle
j) Převedení dotace na úhradu odpisů za rok 2009.
Provést po účetní stránce. Samotný finanční obnos
bude uložen na běžném účtu obce Žihle a bude ZŠ
a MŠ k dispozici.
k) Smlouvu s DLS Most s.r.o. o provádění pěstebních
a těžebních činností v obecních lesích
l) Projekt lesních prací na rok 2010
m) Dodatek č.1 k uzavřené Smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti ve výši 87.600,- Kč na rok 2010
n) Žádost T.J. Sokol Žihle o dotaci na činnost v roce
2010 ve výši 50.000,- Kč

17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE - pokračování ze str. 1
o) Podání žádosti na MŽP ČR o dotaci na úpravu
MŠ Žihle (zateplení, výměna oken) v částce
4.590.000,- Kč, kde lze získat příspěvek ve výši 90 %
p) Odměny členům komisí – nezastupitelům za rok
2009 – viz zápis
q) Žádost TJ Slavoj Žihle o dotaci na činnost v roce
2010 z obecního rozpočtu ve výši 250.000,- Kč
r) Žádost Římskokatolické farnosti Kralovice
o finanční příspěvek na opravu kaple Nejsvětější
trojice v Přehořově ve výši 25.000,- Kč (pouze v
případě získání dotace církve z operačních programů)
s) Podání žádosti o dotaci z programu „Výstavba
víceúčelových hřišť s umělým povrchem a
rekonstrukce povrchů tělocvičen a sport. hal v
plzeňském kraji“ na celkovou rekonstrukci podlahy
tělocvičny ZŠ Žihle ve výši 666.063,- Kč, kde lze získat
dotaci ve výši 80 %

t) Podání žádosti o dotaci z MAS SVĚTOVINA na
vybudování dětského hřiště v Odlezlích ve výši cca
300.000,- Kč, kde lze získat až 90 % z celkových
nákladů
u) Zhotovitele akce „Výměna oken budovy OÚ,
čp. 221 (pouze byty) a hasičské zbrojnice včetně 3ks
vrat“ firmu SDP Logistics – cenová nabídka 825.653,Kč včetně DPH
v) Převod kostela sv. Filipa a Jakuba z majetku církve
do vlastnictví obce Žihle
w) Zadání projektových prací na opravu silnice v obci
Odlezly
70) neschvaluje :
a) Žádost společnosti ArtepGeo s.r.o., Radlická 103,
Praha 5, o vyjádření k zamýšlenému projektu výstavby
fotovoltaické elektrárny v k.ú. Žihle na ploše

cca 1,4 ha. Jedná se o zemědělskou půdu vpravo od
zahrádek směrem na Pastuchovice.
b) Žádost společnosti Imwestex s.r.o., Hybernská 38,
110 00 Praha 1, o umístění fotovoltaické elektrárny na
parcelu KN 471/2 v k.ú. Žihle
c) Žádost společnosti Imwestex s.r.o., Hybernská 38,
110 00 Praha 1, o umístění fotovoltaické elektrárny na
parcelu PK 274, PK 279 a PK 280 v k.ú. Žihle
d) Žádost společnosti Imwestex s.r.o., Hybernská 38,
110 00 Praha 1, o umístění fotovoltaické elektrárny na
parcelu PK 598, PK 603 a PK 607 v k.ú. Žihle
e) Žádost společnosti Imwestex s.r.o., Hybernská 38,
110 00 Praha 1, o umístění fotovoltaické elektrárny na
parcelu PK 287 díl 1, PK 288 díl 1, PK 289, PK 290, PK
291 a PK 292/1 v k.ú. Žihle

MDŽ
Již tradičně se v sobotu 6.března sešly
žihelské ženy všeho věku v hasičské
zbrojnici, aby oslavily svůj svátek mezinárodní den žen. Cestu si do sálu i
přes čerstvě zasněžené chodníky našlo
přes padesát dam. Během odpoledne si
všichni mohli zakousnout dobré koláčky,
brambůrky nebo slané tyčinky a
nechybělo ani červené a bílé víno.
Zábava trvala až do třičtvrtě na sedm,
kdy se všichni rozloučili písní - Na
rozlúčení, mí potěšení.... Místní ženy se
rozcházely s prosbou, aby se podobné
akce konaly jednou měsíčně se slovy:
"Chlapi mají hospodu, my budeme mít
hasičárnu..." ...inu uvidíme....

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

OZNÁMENÍ MATRIKY

Významná životní výročí oslavili tito občané:

V sobotu 10. dubna 2010 od 14.00 hod.
se uskuteční v obřadní síni OÚ Žihle vítání
nových občánků naší obce. K vítání budou
pozváni rodiče s dětmi, které se narodily
od 01.08.2009 do 31.12.2009.

Grasser Eduard
Hahnová Marie
Havlíková Jiřina
Ivánek Miroslav
Kemeň Jiří
Kimpl Josef
Kozmannová Laura
Kreimová Jana
Tieslová Stanislava
Tolman Josef
Tóthová Irma
Tvrdá Anna
Týrová Anna
Vladyka Stanislav
Vojtěchová Marie
Voříšková Alžběta

Blahopřejeme
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OBECNÍ PLES
Tradiční Obecní ples se v Národním
domě konal v sobotu 20.března 2010. Celý
večer táhla hudební skupina Jan Fernet
a spol., která opět předvedla nadstandardní
výkon. Po deváté hodině byl zahájen prodej
tomboly, která letos obsahovala na 250 cen.
Desátá hodina patřila ženám - byla totiž
zahájena dámská volenka. Ve 23 hodin
obsadili parket žongléři. A žonglovali
se vším, co jim přišlo pod ruku - s míči,
pomeranči i se zvony od záchodu. O půlnoci
se rozdalo hlavních pět výher tomboly.
Ferneti hráli jako o život až do půl třetí do
rána, dále pak pokračovala menší diskotéka
do čtvrté ranní. Dle ohlasů byl prý letošní
Obecní ples nejlepší ze všech dosavadních...

DESET STATEČNÝCH
Poslední březnový den navštívil obci
Žihle mluvčí asociace cestovních
agentur a kanceláří Tomio Okamura.
Z původně 100 minutového pořadu
se stal pořad 150ti minutový, ale jak se
zdálo - ani v hledišti ani na jevišti
to nikomu nevadilo. Tomio Okamura
se totiž nedá tak snadno zastavit.
Žihelské publikum se bavilo
nad příhodami z porovnávání Čechů
a Japonců, dozvěděli jsme se,
proč Tomio Okamura nemá rád
ovarové koleno a taky jak je to s jeho
cestovní kanceláří pro plyšová zvířátka.
Ve druhé části jsme na jevišti sehráli
scénku jako vystřiženou z pořadu
"Den D", ve kterém je Tomio
investorem. Na scénu přišel se svým
psím záchodem Otto Huček. Požadoval
2 miliony za 20% a k údivu všech v sále,
Tomio přiznal, že kdyby měl Otto
Huček lépe připravený byznysplán,
do psího záchodu by skutečně šel...
Další pořad "Deset statečných"
v Žihli navštívilo na 170 diváků. Ti
odcházeli do svých domovů doslova
nadšeni.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se budou
Volič může požádat ze závažných,
konat volby do Poslanecké sněmovny zejména zdravotních důvodů obecní úřad
Parlamentu České republiky.
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o
to, aby mohl hlasovat mimo volební
V naší obci se bude volit opět ve dvou
místnost.
V takovém případě vyšle
volebních okrscích.
okrsková volební komise k voliči dva
Okresek Žihle I bude v zasedací místnosti své členy s přenosnou volební schránkou,
OÚ Žihle a
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při
okresek Žihle II v místní knihovně v areálu hlasování postupují členové volební komise
MŠ.
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Voliči obdrží nejpozději do 25. května 2010
hlasovací lístky.

Na další pořad se můžete těšit
na přelomu října a listopadu roku 2010.
Děkujeme za přízeň
Jiří Bláha
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PŘEBOR V PLAVÁNÍ
13.března 2010 Jan Huček, Otto Huček
a Jan Kulhánek reprezentovali naši jednotu
na přeboru Sokolské župy Plzeňské
v plavání. V bazénu SK Radbuza se Janu
Hučkovi podařilo ve své kategorii žáci III.
zvítězit. Zbylí dva hoši byli také úspěšní
– Jan Kulhánek doplaval v kategorii žáci III.
pátý a Otto Huček v kategorii žáci IV.
sedmý.
Gratulujeme.

ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI (ZZZ)
Opět po roční pauze (tentokráte 10.dubna
2010) se naši hoši Jan Huček a Jan Kulhánek
zúčastnili přeboru Sokolské župy Plzeňské
v Zálesáckém závodu zdatnosti. Protože
startující hlídky musely být tříčlenné, bylo naše

družstvo doplněno Kateřinou Tremlovou z T.J.
Sokol Horní Bříza. Jeden z úkolů na trati dlouhé
přes 2 kilometry se naší hlídce nezdařil dle
představ a tak se s velkým úspěchem moc
nepočítalo. Naštěstí však stačil nejrychlejší čas
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běhu (i s několika trestnými minutami)
na celkové vítězství.
Tímto vítězstvím se hlídka nominovala na
republikový přebor ČOS, který se uskuteční
21.-23.května 2010 v Úpici.

MASOPUST ŽIHLE
Na 6.ročník masopustní veselice nám
tentokrát přálo počasí. O týden déle už bychom
všichni měli hejla u nosu a vítr v kapse. Počet
masek v průvodu nám klesl na konečných 33,
ale na oplátku přibyly nové.

Necítil-li se někdo dobře, pak po zásahu
zdravotnic byl na tom ještě hůř. Taková
dezinfekce a následná defibrilace udělají své. A
pak už jenom Pat a Mat s nosítky, smrtka u
nohou a dílo je dokonáno. Pokud si šťastlivec
Pohřební průvod v čele s plačkou Péťou stačil zavolat do kouzelného sluchátka, možná
Součkem byl excelentní. V závěru nám vdova byl zachráněn.
ukázala své černé punčošky s obrácenými švy.
A že ta přání byla velmi rozmanitá. Nejvíce si
Nezapomenutelná hajzl-babka Milada lidé přáli zdraví, lásku, štěstí. Dále pěkného
Sandnerová přivedla do úzkých nejednoho milence, koště pro ženu, výhru v milión.
obyvatele Žihle.
Poté se přitvrdilo: Ať jsem stále krásný, tak
Ale prosím Vás, ukažte mi ves, kde nejsou …..

herečka), v posteli bych prosil 10 dívek, nejlépe
sportovkyně. Špatně se chlapec dívá, po Žihli
jich běhá…
Žiheláci opět nezklamali. Hlavně horní část
obce, kde je průvod vždy velmi očekáván. Tady
nás dobře napojí a nasytí.
Co napsat závěrem. Ženich a nevěsta přežili.
Traktor dojel. A tak zase za rok.
Martina Rambousková

jak vypadám, v posteli bych prosil O. M. (italská

MASOPUST PŘEHOŘOV
Rok se s rokem sešel a Přehořov opět ožil
masopustním veselím. Letošní masopust
se odehrál 13. 3. 2010 a jako obvykle byl pořádán
sborem dobrovolných hasičů.
Dopoledne kolem deváté hodiny se na sále
začaly shromažďovat masky všeho druhu
a v 10.00 vše vypuklo. Průvod s počtem 47 masek
se vyhrnul před sál, zde se zapózovalo
fotografům, následoval taneček s medvědem
a mohlo se vyrazit. Celý průvod v čele s ženichem
(Vladimír Kůsa) a nevěstou (Ladislav Havel)
se vydal do nedaleké obce Odlezly. Zde masky
putovaly od domu k domu, všude byly mile
přivítány a pohoštěny různými lahůdkami jako
např. koblihami, chlebíčky, tlačenkou, kafíčkem
a nesmělo chybět ani něco ostřejšího
na posilnění a na zahřátí. Před každým domem
se tančilo, neboť byl v průvodu i traktor
s muzikanty, kteří se pečlivě starali o hudební
doprovod. V masopustním průvodu bylo letos
k vidění mnoho rozličných masek. K takovým
klasickým patří kominíci, kteří lidem pomazávají
tvář sazemi pro štěstí, malíř, jenž vám na druhou
zatím čistou tvář namaluje roztomilé srdíčko,

medvěd trousící všude slámu i se svým cvičitelem
a pod. Dále jste mohli spatřit půvabnou
princeznu, vílu, čarodějku, klauny, láhev
Ferneta, kovboje, kouzelníka, prasátko
a kravičku i s dojičkami, které u každého domu
nabízely zdravé biomléko. Stále nepřekonaná
ekonomická krize se promítla i do masopustního
průvodu a tak kromě poběhlic, které se
vyskytovaly i v dřívějších letech, přibyla letos i
pořádná tlupa bezdomovců, kteří u každého
domu řádně propátrali obsah popelnice
s touhou najít něco k snědku. Naproti tomu
nechyběla ani trocha té exotiky. Navštívily nás
hawaiské krásky a sličné hadí ženy. Součástí
letošního masopustního průvodu byl kupodivu i
průvod prvomájový v čele s půvabnou pionýrkou
nesoucí kytičku karafiátů. Za ní pospíchali
trumpetista, vysloužilá hornice, policistka,
hasička a vše svým odborným dozorem jistila
zdravotní sestřička. Členové prvomájového
průvodu vyzbrojeni vozíkem s mávátky a
transparentem s nápisem "VÍTÁME 1. MÁJ"
u každého domu prodávali mávátka, zpívali
budovatelské písně a oblažovali veřejnost hesly
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typu "Není maso, není kmín, jen když lítá
Gagarin" a nebo "Oslavujem naší vládu, že
zlevnila čalamádu". Nutno říci, že i když
prvomájový průvod vyrazil letos ve značném
předstihu, našel si mnoho příznivců i v tomto
chladném počasí. Jedním z nich byl i náš politik
Jiří Paroubek, který neváhal a směle pózoval
fotografům. Po poledni se průvod přesunul zpět
do Přehořova, kde masky pokračovaly ve svých
aktivitách. Zpět k sálu se došlo asi ve čtyři hodiny
odpoledne. Někteří vytrvalci zde pokračovali
ve veselení, jiní se odploužili domů načerpat
potřebné síly na večerní zábavu. Ta začala
ve 20.00 hodin. Na sále to roztočilo 17 masek
(žirafy, hawaiské tanečnice, mušketýr, pařez,
kat, mlynář, opičák, ....) a přes 100 platících
účastníků. V půl jedenácté proběhlo
odmaskování a zábava dále pokračovala.
Nechyběla ani bohatá tombola. Zábava končila
až k ránu a moc se vydařila. Tímto chceme
poděkovat všem, kteří se na masopustu v
P ř e h o ř o v ě j akýmkoliv způsobem podíleli
a doufáme, že i po další roky zůstanete věrni
této tradici.

PODĚKOVÁNÍ PŘEHOŘOVSKÝM HASIČŮM

ROZLOUČENÍ S ROKEM 2009 - MS
Poslední pondělí tohoto měsíce i roku uspořádalo Myslivecké
sdružení Žihle o.s. menší naháňku pro své členy. Počasí nám celkem
přálo a i v počtu 17 střelců, 7 honců a 3 lovecky upotřebitelných psů
se nám podařilo ulovit celkem 7 kusů spárkaté zvěře. Po skončení
naháňky bylo připraveno pohoštění v místním hostinci.
Jan Janouškovec

Senioři z Přehořova a okolí děkují hasičům za to, že jim
umožňují od jara do podzimu se setkávat první pátek v měsíci
v kulturním domě v Přehořově. Též bychom chtěli poděkovat
kronikáři panu Františku Plžovi za přednášku o Přehořově
a okolí. Také velký zájem byl o knihy, které donesl pan Vladimír
Moravec. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další setkání.
Senioři z Přehořova a okolí

DVD – ŽIHLE V ROCE 2009
Od 1.dubna 2010 je v prodeji DVD - ŽIHLE V ROCE 2009.
Na tomto DVD najdete záznamy ze všech významných kulturních,
sportovních, školních a společenských akcí, které se odehrály
v Žihli v roce 2009.
Můžete si tak připomenout Národní pouť, Dětský den, Školní
akademii, Pohádkový les, závody Satan Bikers, Vítání občánků,
Masopust nebo Oslavy 450 let obce Žihle...
DVD je v prodeji v Jednotě v Žihli.
Cena - 60,- Kč

SOUSTŘEDĚNÍ SOKOLSKÉ
Poslední sobotu únorového měsíce roku 2010 se sešly opět po roce
členové Mysliveckého sdružení Žihle o.s. k zhodnocení své práce
v loňském roce, roce 2009.
Výroční členská schůze se konala v místní restauraci a její začátek byl
naplánován na 14 hodinu. Nebývá tomu tak často, aby se sešly skoro
všichni členové sdružení. Byly jsme rádi, že naše pozvání přijal i starosta
místního honebního společenstva, starosta obce a honci, bez kterých
bychom se na naháňkách neobešly.
Co se týče programu schůze byl následující. Zpráva výboru, zpráva
hospodáře a finančního hospodáře, plán hlavních úkolů na rok 2010,
diskuse ve které bylo zodpovězeno pár dotazů od přítomných kolegů
myslivců poté následoval závěr schůze.
Tím skončila oficiální část a mohlo se podávat občerstvení v podobě
polévky a vynikající svíčkové od naší kuchařky Boženy.
Závěrem chci říct, že loňský rok byl pro naše sdružení vcelku úspěšný
a doufám, že i ten letošní se mu alespoň vyrovná.
Jan Janouškovec
6

