Zápis z členské schůze ze dne 10.1.2019 MS Podhradí Týn n/B

1.Návrhová komise R. Špunar, Kunetka
2.Zpráva finančního hospodáře – viz příloha
3. Zpráva mysliveckého hospodáře
Odlov zvěře:
-

Srnci – 8 ks odloveno, 3 ks sraženy autem
Srny – uloveno 8 ks, 5 ks úhyn
Srnčata – uloveno 6 ks
Černá zvěř – 4ks kňour, 5ks bachyně, 11 ks selata
Kachny 6 ks
Lišky 8 ks
Jezevec 2ks
Kuna 1 ks

Pokračuje odlov dančí zvěře a kormorána do 31.3.2019
- Kormorán – zástřelné 500,-Kč (znaky – zobák horní čelist, po 5 ks, vysušené,
rybáři mají udělenou výjimku odlovu kormoránů do roku 2023 odlov od
listopadu do března)
- Zástřelní na černou zvěř se nemění – podmínky stejné jak doposud
- podíl na dančí zvěřinu (1000,-Kč) platí do 31.3.2019
- připomínka k zaplacení členských příspěvků na OMS
- připomíná opravu plevníku, řepa je ještě k dispozici
- 27.1.2019 o 13,00 hod. vyhánění srnčí zvěře z oploceného sadu
Oves, ječmen, kukuřice ještě uskladněný na chatě – možno vyzvednout
4. Zpráva finančního hospodáře (viz příloha)
5. Příprava plesu 18.1.2019 ve 20,00 hod.

- vstupné Jemelka, Kunetka
- tombola Severa, Ing. Ryšánek
- nákup na občerstvení Svoboda
- prodej v pekle – Hostášek, Kelar, Masař
- obsluha jídelna Müller, Prekop, Kůřil
- jídlo – guláš (uvaří Špunar R. a L.) výpečky, řízky Kadaňka, bramborový salát
M. Vašinková
- pondělí – 16,00 hod. příprava masa, zatopí v chatě Jemelka, Kunetka
- čtvrtek 16,00 příprava sálu, pátek sraz v 18,00 ho. Sobota 14,00 hod. úklid
- šatnu zajistí předseda, trubači Polák, Raška, myslivci a manželky přítomni na
plese jedno jídlo zdarma, převzetí a předání sálu – Vašinka B.
- kapacita sálu 120 – 140 míst
- PLES V ROCE 2020 - hudba stejná, koná se 17.1.2020 v 20,00 hod. pátek

Diskuze:
Kunetka – nedostatky kuchyně na chatě – nutno nakoupit suroviny (čaj)
varnou konvici atd.
Špunar R. – pogratulovat a předal finanční dar (1000,-Kč) Krajča, Ryšánek Ant.
Vašinková M – připomínky k honu, zejména neukázněný Navrátil se psem
Sazima – připomínky k honcům
Severa – vyloučení Navrátila z dalšího honu

Zapsal: Jemelka Zd.

Předseda Ryšánek Ant.

