
Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice 
2.6.2008 

  
1) Prezence 

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

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

a) Lesy ČR souhlasí s používáním lesní cesty nad Blatským. 
b) Od MÚ přišlo několik oznámení o Zahájení vodoprávního řízení, jedná se o odběry 

povrchových vod z Otavy i Volyňky. 
c) KÚ zaslal oznámení o přidělení grantu z prostředků příslušného GP. Jedná se o 

33 600 Kč. Realizací nákupu dle podmínek grantu je pověřen Milan Jungvirt. 
3) Projednáno 

a) Výbor projednal žádost p. Januse o konání závodů LRU muška a odsouhlasil hájení 
revíru Volyňka 1 v uvedených úsecích. 

b) Pan Křížek přišel na pozvání výboru vysvětlit svoje výroky na adresu organizace. 
K výrokům se hlásí, ale výbor neshledal jeho vysvětlení dostatečným a podal dozorčí 
komisi podnět ke kárnému řízení. 

c) Výbor projednal a z důvodu slabého vedení zamítl žádost o možnost napojení se na 
naši přípojku elektrické energie. 

d) Blatský rybník. Předseda vysvětlil výboru z jakého důvodu došlo k rozhodnutí 
napustit rybník Blatský. Naší organizaci hrozila pokuta za nedodržení zákona č.114 
o ochraně přírody.  

e) Telefonicky nás informoval p.Šmic o plánovaném zahájení prací na vyčištění náhonu 
k malé vodní elektrárně pod Mutěnickým jezem na levém břehu Volyňky. 

f) Na revíru Otava 3 proběhnou závody LRU přívlač ve dnech 21.-22.června v lokalitě 
U Mostáka, Přeborovice a Čejetice. V těchto dnech bude rybolov omezen dle mapky a 
popisu, které budou ve vývěsce MO. 

g) V Mačicích byl v sobotu a v neděli uspořádán krajský přebor a krajská divize LRU 
plavaná. Všechny ryby byly vráceny vodě. 

h) Na soutoku zmizela cedule označující hranici chráněné rybí oblasti. Instalaci nové 
cedule zajistí Martin Šmat. 

i) Výbor odsouhlasil použití auta na dovoz a odvoz materiálu na dětský tábor v Poříčí. 
j) Martin Šmat bude kontaktovat účetního Mareše ohledně předání zbylých cenin 

v kanceláři. Předávací inventura na sádkách proběhne ve čtvrtek 5.6. v 17 hodin. 
Zúčastní se Jungvirt, Šmat, Novotný, Erhart a Gracík.  

4) Příští výbor  4.8. od 17 hod na sádkách. 
 

zapsal Zdeněk Gracík 
upravil a schválil Milan Jungvirt 


