04/2012
Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 05.04.2012
Přítomni: Bulíček, Chrpa, Kobrle, Novák, Řeháček, Štieber, Endrys, Vaníček, Dlouhý a ing. Vik
1. Na jednání výboru se dostavil p. Bedřich Fiala. Společně byly projednány jeho názory a
připomínky k činnosti MO. Pan Fiala vysvětlení přijal a souhlasil.
2. Bylo přijato 14 nových členů.
3. Byly uhrazeny faktury za nájemné 5 rybníků pronajatých od Povodí Labe.
4. Uskutečnila se schůzka patronů a členů rybářské stráže.
5. Členové MO provedli výlov rybníků ve Studeňanech a Češově.
6. Přes odlehčovací objekt kanalizačního sběrače z Valdic dochází v případě přívalových dešťů
respektive při prudkém tání k odtoku fekálií z celých Valdic (obec + věznice) do potoka,
který protéká rybníky Obora, Hádek a Šibeník. Tato skutečnost způsobuje silné znečištění
vod v těchto vodních nádržích a současně je i příčinou uhynu ryb v nich chovaných. Výbor
rozhodl projednat tuto situaci se zástupci VOS (nájemce a provozovatel kanalizačního
sběrače), případně s vlastníkem Město Jičín a zjednat nápravu.
7. 10.4.2012 se uskuteční jednání o úpravě břehu potoka Tužinka v Dřevěnicích (u hřiště).
8. 5.4.2012 bylo vysazeno do revíru 3kg úhořího monté.
9. Na základě předložených dokladů a osobního vysvětlení ve výboru MO bylo revokováno
rozhodnutí výboru a členství v MO zachováno u p. Kalhotka, Klíma, Kuželka, Málek a
Chodur.
10. Závody mládeže se uskuteční dne 12.5.2012 od 07:00 do 11:00 na rybníku ve Dvorcích. Sraz
v 6:30 na chatě MO ve Dvorcích.
11. Závody dospělých se uskuteční dne 26.5.2012 od 06:00 do 12:00 na rybníku ve Dvorcích.
Sraz v 05:00 na chatě MO ve Dvorcích.
12. Prodej krátkodobých hostovských povolenek na rybníky v Dřevěnicích a Lužanech bude
zahájen od 13.04.2012 na obvyklých místech.
13. Krátkodobou hostovskou povolenku na rybníky Oborský a Němeček v Jinolicích bude
možno zakoupit od 13.04.2012 do 28.04.2012 vždy v sobotu dopoledne na chatě naší MO ve
Dvorcích. Po 28.04.2012 bude prodej přenesen na místo obvyklé do kempu v Jinolicích.

Začátek schůze v 17:00 hod. konec ve 20:00 hod.
Příští schůze výboru bude 03.05.2012 v 18:00 hod. v zasedací síni MěÚ Jičín
zapsal Řeháček

