10/2014
Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 11.12. 2014
Přítomni: Štieber , Novák, Ing. Vik, Řeháček,
Kobrle,MUDr. Šolc, Hušek,Vaníček,Endrys,Chrpa,
omluveni Bulíček, Štieber ml.
Byly projednány následující body:
Nejprve byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu- bez závad.
1. Předseda organizace konstatoval úspěšné zakončení podzimních
výlovů. Tyto poznamenal velký deficit vody na lokalitách Hluboký a
Oborák. Na výroční schůzi připraví hospodář přesný přehled o
vysazení ryby na revír Cidlina 6.
2. Dne 08.12.2014 proběhlo jednání na MÚ Jičín, na odboru životního
prostředí, za naší MO se ho zúčastnil jednatel Ing. Vik a dále cca 20
zainteresovaných osob v otázce regulovaného přítoku na
Doubravickém potoce. Definitivní závěr zatím nebyl učiněn, ale
členská základna bude včas s výsledkem seznámena.
3. Je uzavřena nová smlouva s Lesy ČR o pronájmu pozemku pod
klubovnou na
Dvorcích na 1 rok.
4. Tradiční výdej vánočních kaprů bude uskutečněn dne 22.12.2014
v době od 13.00
do 15.00 hod.
5. Rybářský ples ve Valdicích se bude konat v sobotu dne 24.01.2015.
Prodej lístků zajišťuje předseda MO. Sponzorskými dary do tomboly je
možné uhradit nesplněnou brigádnickou činnost. Doprava autobusy je
zajištěna.
6. Začalo úspěšně odevzdávání povolenek na stanovených místech
-tj. prodejny rybářských potřeb Parys a Miřetínský a u hospodáře MO.
Výbor připomíná členům nutnost mít ssebou při odevzdávání povolenky
členský průkaz k potvrzení. Dále upozorňujeme na nutnost opatřit si na
MÚ Jičín rybářské lístky!
7. Výbor obdržel zprávu revizní komise o přestupku p. Karbuly Hynka
proti rybářskému řádu. Vzal jej na vědomí a jednomyslně se proti ní
odvolává a bude se případem zabývat podrobněji ještě na příští schůzi.

8. Celostátního sjezdu Českého rybářského svazu se za naší organizaci
zúčastnili jednatel Ing. Vik Václav a hospodář Josef Novák. O změnách
bude členská základna seznámena na výroční schůzi, která se koná dne
04.02.2015 v 17.00 hod. v kulturním sále ve Valdicích.
9. Opakovaně byla projednávána otázka chovu sumců na základě
celoročních podnětů p. Fialy Bedřicha. Diskuse na internetu je vítána ,
nicméně výbor konstatuje, že v ní vystupují neregistrované osoby, tudíž
není závazná.
10. Výbor přeje všem členům MO ČRS Jičín klidné prožití vánočních
svátků a vše dobré..v 2015. Petrův zdar!!
Příští schůze výboru se koná 15 .01.2015v 18.00 hod.
Začátek schůze: 18.00 hod konec ve 20.00 hod.
zapsal: Šolc

