03/2015
Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 09.04.2015
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Endrys, Chrpa, Dlouhý, Kobrle,MUDr. Šolc
Omluveni: Bulíček,Vaníček,Štieber Petr
Výbor projednal následující body:
l. Kontrola úkolů z minulého zápisu- bez závad.
2. Podle plánu proběhlo 12.03.15 školení nových členů a bylo jich přijato 20. Dále
26.03.15 školení členů rybářské stráže, o práci mají zájem přítel Novotný Petr a Seďa
Jiří. Jednatel zajistil písemnou žádost příslušným orgánům do Hradce Králové o jejich
proškolení a provedení zkoušek.
3. Dne 28.03. 15 proběhl výlov rybníka ve Starém Místě, slovená ryba, tj. 250 kg karase,
o průměrné hmotnosti cca 70 dkg, vysazeno do Jinolic na rybník Oborský.
4. Pstruh potoční ,celkem 115 kg byl vysazen do pstruhového revíru v lokalitě od
Lužanského mostu do obce Řeheč. Dále byl zakoupen kapr, o průměrné hmotnosti
cca 60 dkg , celkem 700 kg, vysazen do chovného rybníku Valcha.
5. Výbor je postaven do téměř patové situace v otázce řešení předání rybníku v Radimi
k 01.07.2015 k úpravám vodního toku podle požadavků Povodí Labe.Nejsou známa
definitivní stanoviska zainteresovaných stran, tj. starostky obce, odboru životního
prostředí apod. Není zatím možné rozhodnout o způsobu a termínech slovení ryby.
6. Rybářské závody v roce 2015:
09.05. 15 závody dětí- hráz rybníka Dvorce od 07.00. zajišťuje p.Kobrle
16.05.15 závody dospělých od 06.00 hod.-hráz rybníka Dvorce, organizačně a
materiálně zajišťují p. Dlouhý, p. Šolc. Propozice , přihlášky atd. na webových
stránkách. Přihlásit se je možné i na mobil 739035947.
- Vícedenní závody –kapr31.07.-02.08. 2015
sumec
21.08.-23.08. 2015
Propozice zajistí p.Hušek.
-

7. Výbor rozhodl o způsobu provádění bezpečnostních prohlídek podle manipulačních
řádů na všech námi obhospodařovaných rybnících podle platného zákona , a to tedy
prováděním zápisů jednou měsíčně.
8. Zesnulému bývalému předsedovi MO p. V. Říhovi byl odsouhlasen text do smuteční
řeči, který zpracoval Ing. Vik.
Začátek schůze: 18.00 hod,konec 20.10 hod
Příští schůze výboru bude dne 14.05.2015

