
Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice 
5.5.2008 

  
1) Prezence 

a) Přítomni : Jungvirt, Novotný, Gracík, Feistmantl, Košta, Petráš, Hnilička, 
Erhart(DK). 

b) Omluveni : Paul, Šobr, Mareš, Švelch, Šmat. 
2) Došlá pošta 

a) JčÚS ČB zaslal skartační a spisový řád. 
b) Zápis JčÚS. 

i) 16.5. proběhne na Lipně územní konference, zúčastní se Jungvirt a Hnilička 
ii)  17.5. rybářské závody ve Frymburku 

c) Městský úřad, odbor ŽP zaslal na vědomí Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 
Ing. Vavříkovi pro plánovanou MVE Štěkeň (jez Štěkeň - pravý břeh), výbor pověřil 
předsedu ke vznesení připomínek v zájmu MO. 

d) Městský úřad, odbor ŽP zaslal na vědomí Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení 
stavby MVE Přeborovice (jez Přeborovice - levý břeh) p. Hrdinovi do 31.12.2010.  

3) Projednáno 
a) Výbor rozhodl k 75.výročí narození p. Karla Sekničky st. vydat mu krajskou 

pstruhovou povolenku zdarma.  
b) Výbor se zabýval problémy na úseku práce s mládeží. 

i) Zkoušky pro děti, které nenavštěvují kroužek, proběhnou nejdříve v termínu, ve 
kterém budou dělat zkoušky děti, které do kroužků chodí. 

ii)  Je třeba řešit problematiku nemožnosti lovu ryb v kroužku, když děti ještě nemají 
povolenku. Vedoucí kroužků se tímto vystavují možnosti postihu. Gracík je 
pověřen sepsáním dopisu na odbor mládeže Rady ČRS, ve kterém požádá o 
vysvětlení tohoto problému 

c) Gracík podal informaci o přípravě dětských závodů na Slaníku dne 8.5. Starostka obce 
byla informována, proti pořádání závodů nic nenamítá. (parkování, využití asfaltového 
hřiště) 

d) Gracík seznámil výbor s připravovaným rybářským výletem pro děti na přehradu Orlík 
do lokality Oslov dne 31.května. Autobus je zajištěn. Děti budou informovány 
prostřednictvím letáčku na dětských závodech a plakátů na  základních školách. 

e) Gracík podal informaci o přípravě letního tábora v Poříčí. Dotace bude letos poloviční, 
počet míst je naplněn. Pozemek je průběžně udržován v dobrém stavu, písemné 
náležitosti související s konáním tábora jsou v termínech vyřizovány. 

f) P. Janus prostřednictvím Gracíka informoval výbor o konání závodů LRU. 
g) Jednání o odbahnění Blatského rybníka. Odbahňovat se letos určitě nebude. Hlavním 

důvodem jsou problémy s odborem ŽP MÚ Strakonice. Rybník tedy bude v režimu 
letnění. Odbahnění se budeme snažit řešit v následujícím období. 

h) Sádky 4 a 5, probíhají dokončovací práce a příprava kolaudace. 
i) Střela 2 – úkol trvá. 
j) Závody v plavané Mačice 31.5. a 1.6., část revíru podél cesty bude po dobu závodů 

hájena. 
k) Výbor se zabýval výroky p. Křížka na adresu členů MO Strakonice. Bylo dohodnuto, 

že bude p.Křížek pozván na jednání výboru k vysvětlení svých výroků. 
4) Příští výbor 2.6. od 17 hod na sádkách. 
 

zapsal Zdeněk Gracík 
upravil a schválil Milan Jungvirt 


