04/2014
Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 02.04.2014
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Endrys, Chrpa, Bulíček, Řeháček, Kobrle,MUDr. Šolc
Výbor projednal následující body:
l. Dne 22. 03.2014 proběhlo školení obsluh pro práci s elektroagregátem. Vyškoleni
jsou: Ondráček Milan, Dlouhý Jaroslav a Dlouhý Michal.
2. Na základě návrhů členů výboru k problému prokazatelného způsobu vracení
vydaných povolenek k rybolovu v daném roce bylo přijato toto rozhodnutí:
- minimalizuje se počet sběrných míst takto: 2 místa na prodejnách rybářských
potřeb ( Parys, Miřetínský), 1 místo u hospodáře pana Nováka,
- K tomu p.Štieber zajistí výrobu 3 malých razítek s kódem sběrného místa
- Vrácení povolenky bude potvrzeno v členském průkazu, který je nutné mít
z důvodu potvrzení vrácení povolenky s sebou.
3. Výlov rybníka ve Starém Místě je plánován na 05.04.2014. Organizačně i materiálně
je zajištěn. Výbor schvaluje nákup rybí násady do chovných rybníků. Dne 05.04.
2014 se hospodář operativně rozhodne o nákupu kapra v Holicích a Nové Pace.
4. Povodí Labe, s.p. zaslal naší MO fakturu za nájem vodní nádrže v Češově pro rok
2014. Jelikož je vodní nádrž již od minulého roku vypuštěna, výbor pověřil jednatele
provést reklamaci této faktury a uvést fakturaci do pořádku.
5. Na rybník Marešák byl zakoupen násadový kapr K3 o celkové hmotnosti 700kg.
6. Zkušební odběr pivovarského mláta pro potřebu krmení ( 24 q) byl proveden
01.04.2014 a realizován na Šibeňáku, dne 03.04.2014 bude provedeno dtto na rybníku
Valcha
7. Pokračují práce na odstranění sudů na odpadky na rybnících v Radimi a na Dvorcích
8. Ing. Vik zpracoval a na schůzi přednesl Provozní řád klubovny na Dvorcích. Výbor jej
bere na vědomí. Po obdržení požární zprávy od hasičů bude Provozní řád klubovny
možné výborem schválit.
9. MUDr. Šolc předal předsedovi MO jemu adresovaný osobní dopis p. Fialy. Bylo
konstatováno, že se jedná o problematiku, kterou pan Fiala přednesl na výroční schůzi
a bude mu do 30 dnů odpovězeno.
10. V MO pro nesplnění členských povinností skončili: Hrych Martin, Kalhotka Jiří,
Kroutil Jiří, Macek David , Mencl Lukáš, Roman Juraj, Svatoň Martin, Šanca
Stanislav, Šedivý Zdeněk ,Šmejda Roman, Špiroh Adam, Špiroh David Trojan Jan,
Vagenknecht Ondřej, Vávra Vojtěch, Votrubec Jaroslav a Vrba Tomáš.

11. Dne 20.03.2014 bylo provedeno školení nových členů, do MO jich bylo přijato 9.
12. Výbor schválil dokoupení 1 q pstruha duhového, který bude do pstruhového revíru
vysazen v polovině dubna 2014.
13. Pan Fulín předložil výboru písemný návrh na uspořádání rybářských závodů na
chovném rybníku Šibeňák. Tento byl jednomyslně zamítnut. Nicméně v dokumentu je
mnoho podnětných návrhů na evt. organizaci, rozhodčí službu, oceňování apod., které
lze v budoucnu využít.
14. Tradiční závody v lovu ryb pro děti (do 15 let) MO ČRS Jičín se uskuteční
10.05.2014 na rybníku Dvorce. Podrobné propozice budou zveřejněny na webových
stránkách a ve vývěsce.
15. Tradiční závody v lovu ryb pro dospělé a mládež MO ČRS Jičín se uskuteční dne
17.05.2014 na rybníku Dvorce. Podrobné propozice budou zveřejněny na webových
stránkách a ve vývěsce. POZOR! Nově je nutné se k účasti na závodech přihlásit
předem prostřednictvím SMS na tel. čísle 739 035 947 nebo na email
rybar.jicin@centrum.cz. Přihlášky se přijímají nejpozději do 16.5. 2014
20:00hod. Bez přihlášení se závodů nelze zúčastnit.
( zodpovídají p.Kobrle, p.Dlouhý, p.Hušek)
16. Termín tradičních závodů v lovu kapra byl stanoven na 04.-06.07. 2014 a termín
závody v lovu sumců na termín 15.-17.08.2014. I tyto závody jsou pouze pro členy
MO ČRS Jičín. Podrobnější informace k těmto závodům budou zveřejněny
s dostatečným předstihem.
17. Kontrola a revize hasicích přístrojů na klubovně a parcele byla provedena příslušnými
orgány v březnu 2014
Začátek schůze: 18.00 hod konec ve 20.55 hod.
Příští schůze výboru bude 06.05.2014

zapsal: Šolc

