Český rybářský svaz, z.s. Místní organizace Jičín

Usnesení z výborové schůze : 03/2017- konané dne 16.03.2017
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Bulíček, Kobrle, Endrys,MUDr. Šolc, Hušek ,Mgr. Císař Omluveni :
Štieber ml. ,Mgr.Vacek
1. Nezaplacení členských příspěvků Výbor vzal na vědomí informaci, že ke stanovenému datu nezaplatili
členské příspěvky tito členové: Bělohlávková Marta, Florian Petr, Franc Michal, Frömel Jaroslav ,Ing.
Houžvička Libor , Ivan Tomáš, Jiráček Stanislav, Kaňka Tomáš, Malach Petr, Maťátko Jan, Matouš Martin,
Pánek Lukáš, Parys Kryštov, Píč Václav, Plachký Aleš, Plecháč Milan, Skrbek Tomáš, Špidlenová Jana, Taneček
Jaroslav, Ulvr Jakub, Vild Michal,Voldán Tomáš

2:

Školení nových členů:

Výbor konstatuje, že dne 14.3.2017 podle plánu proběhlo školení nových členů v počtu 6, nicméně někteří
přecházejí z jiných MO, takže nových členů je celkem 14.

3. Úhyn ryb-Dvorce
Na rybníku Dvorce došlo k jarnímu úhynu ryb – 70 kusů sumec, 150 kusů candát a 100 kusů (bolen, tolstolobik,
štika, cejn).
Výbor konstatuje, že aspekty, které ke skutečnosti vedly, jsou meteorologické. Byla nebývale dlouhá zima
s velkými mrazy, na ledu byl také dlouhou dobu sníh, který snížil přirozenou schopnost fotosyntézy ve vodě,
dva roky nebyl patřičný přítok. V diskuzi k tomuto vystoupili všichni členové výboru. Jednoznačně se jedná o
nedostatek kyslíku, jako příčiny události. K předcházení podobným situacím do budoucna výbor odsouhlasil
nákup přístrojů a techniky: dig. oxymetr (měření kyslíku), aerátor, motor na loď k provádění kontrol. Úkolem
nákupu pověřen p. Řeháček. Výbor akceptuje nabídku rybářů, členů MO, kteří vlastní zahrádky na Dvorcích, že
se budou v zimě starat o otvory v ledu.
4. Jarní zarybnění: Výbor odsouhlasil nákup ryb: byl přivezen kapr K 3- 18 q a vysazen na rybník Němeček a
Radim.
5. Rybářské závody: Rybářské závody dětí i dospělých se budou konat v měsíci květnu na Dvorcích, přesné
termíny lze nalézt na webových stránkách a budou uvedeny i v příštím usnesení z 20.04.2017.
6. Stav techniky: P. Řeháček doložil technickou prohlídku PV3S – je nevyhovující motor, výbor souhlasí
s nákupem motoru nového. Na vozidlo DAF byl zakoupen kontejner a technická prohlídka vozidla bude
provedena 24.04.2017

Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:15 hod.
Příští schůze výboru: 20.04.2017 v 18:00 hod. Zapsal: Šolc.

