
Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice 
4.2.2008 

  
1) Prezence 

a) Přítomni : Jungvirt, Novotný, Feistmantl, Šmat, Mareš, Petráš, Hnilička, Šobr, 
Erhart(DK). 

b) Omluveni : Gracík, Paul, Metelec, Švelch.  
2) Provozní nutnosti 

a) Úřední hodiny v měsíci únoru: pondělí 12:00 – 15:00 hodin a každý pátek od 8:00 
do12:00 a od 13:00 do 16:00. 

b) Výroční členská schůze – 15.3.2008 v Sokolovně (změnu JčÚS oznámí Jungvirt) 
  
3) Došlá pošta 

a) Vyjádření ke náhonu v Horním Poříčí – Ing. Petr Kubeš bude pozván na příští schůzi 
výboru. Zajistí Jungvirt. 

b) Seminář hospodářů 4.3.2008 líheň MO Husinec od 16.00 hod. Zúčastní se Novotný a 
Šmat. 

c) Školení vedoucích RS – Č.B. 13.3.2008 od 16.00 v sále VaK Č.Budějovice zúčastní se 
Hnilička. 

d) Zápis z výjezdního zasedání JčÚS. 
� 16.5.08 konference Lipno. Po skončení konference plánovaná územní konference 

JčÚS, s programem změny Bližších podmínek rybolovu na nádrži od r.2009 
� 17.5.08 rybářské závody na Lipně 
� pro rok 2008 požádáno o výjimku na celodenní rybolov v letních měsících nádržích 

Hněvkovice a Trnávka. 
� MO Kaplice nebude provádět sečení hráze na nádrži Dobechov (Malše 5), pokud jim 

tato práce nebude uhrazena. JčÚS se odvolává na své usnesení č. 127/07 kdy má 
běžnou údržbu provádět MO na své náklady.  

� ÚN Lipno – hospodář Dr. Hladík navrhuje tyto opatření: zákaz lovu na rybičku, zákaz 
hlubinné přívlače, vytvoření chráněné rybí oblasti....  

      Byla diskutována problematika bolena a možnosti odlovu generačních ryb. 
� Omezení 50 ks úlovků na jednu povolenku. – Úprava se v MO nesetkala s kladnou 

odezvou. Jen minimum rybářů si koupilo druhou povolenku (nepřekročili 50 ks??). 
JčÚS se bude opatřením dále zabývat.  

      JčÚS projednal návrhy Rady ČRS:  
� zvýšení členského příspěvku od roku 2009 o 100,-Kč. JčÚS nesouhlasí. 
� návrh zřízení“Rozvojového fondu ČRS“. JčÚS nesouhlasí.  
  

4) Projednáno 
a) Zpráva DK z roku 2008 
b) Inventura proběhla 26.ledna 2008 - Mareš, Novotný, Šmat, 
c) Výbor se zabýval odbahněním Blatského rybníka.   

Od posledního výboru proběhla tři jednání za účelem upřesnění podmínek odbahnění.   
� na MÚ Strakonice – neúspěšné,  
� na KÚ Jihoč. kraje – úspěšné, závěr proběhne další jednání na MÚ Strakonice za 
přítomnosti zástupců  KÚ Jihoč. kraje. 
� na  MÚ Strakonice za přítomnosti zástupců  KÚ Jihoč. kraje, kde byly projednány a 
přesně specifikovány podmínky  „Závazného rozhodnutí MÚ Strakonice“. –úspěšné 
jednání.  
d) Komín do klubovny bude namontován v týdnu po 11.2.08 



e) Kalenice - vzhledem k nemoci advokáta neřešeno. 
f) Stavba sádek 4 a 5 a oprava líhně – práce na dokončení této akce budou provedeny 

formou „dohoda o provedení práce“ 
g) jednání s VHZS  
� Mačice vyčištění břehů a pořádání závodů,  
� Smiradice přípravy pro projekt rybníka. 
h) Čištění pozemku ve Smiradicích probíhá úspěšně. 
i) Výbor MO ČRS Strakonice projednal možnost převést pstruhový revír 423 033  

Novosedelský potok 1 na revír pouze chovný. Důvodem pro toto byla  malá 
návštěvnost revíru, kolísající průtokový deficit v letních měsících s nedostatečnou 
vodní kapacitou. Činnost dalších subjektů napojených na odběr vody tento stav ještě 
více zhoršují. Revír je zatížen rybožravými predátory – vydra , norek a volavka. Velké 
množství vysazených ryb je likvidováno nezákonnou formou rybolovu. Výbor 
rozhodl, že tuto žádost nepodá. 

j) Kolaudace Střela 2. Geometrický plán bude předán v týdnu po 11.2.08 a manipulační 
řád dodá projektant osobně na ŽP. Ostatní úkoly jsou splněny. 

k) Zkoušky pro zájemce o RL se uskuteční.23.2.08 od 8.00 na sádkách. Zúčastní se 
Novotný, Hnilička a Petráš. 

l) VČ schůze 15.3.08 v Sokolovně 
� Zprávy na příštím výboru předloží : Jungvirt, Novotný, Mgr.Gracík, Ing.Mareš, 

Ing.Erhart, kom.kontr.rybích násad. Tabulky a číselné údaje v el. podobě. 
� Mgr.Gracík zajistí projekci  
� Návrh programu, členové komisí, doprava členů z MS (propl. cestovného) 

m) Projednán návrh rozpočtu na rok 2008. 
 

5) Příští výbor  3.3. od 17 hod v klubovně. 
 

zapsal 
 Milan Jungvirt 


