Zápis 2.
Z jednání výborové schůze ČRS, z.s. MO Turnov konané 8.4. 2021
Přítomni: ing. J. Dědeček, M. Malý, J. Obdržálek, J. Holeček, L. Malý
a T. Kracík, T. Hudec a L. Janda řádně omluveni
Výbor na své teprve druhé letošní schůzi jednomyslně schválil následujicí usnesení.
1) Ceny povolenek pro rok 2022
děti
700,- Kč
dorost 1 200,- Kč
dospělí 2 500,- Kč
2) Brigádnická povinnost v letošním roce 2021.
Děti, dorost, ženy, invalidé (ZTP) a důchodci od 63 let jsou zproštěni brigádnické
povinnosti. Všichni aktivní členové mají 8 hod. brigádnickou povinnost. Kdy jedna
neodpracovaná hodina = 150,-Kč. Celkem tedy 8 x 150,- 1 200,- Kč/rok
Na všech ostatních revírech bude do 30.4. 2021 výborem pověřena odpovědná osoba
za organizaci a průběh. Brigády budou vždy hlášeny jednateli nebo hospodáři.
Nebude-li se na daném revíru konat rozsáhlejší údržba, oprava, závody nebo výlov
stanovil výbor jednohlasně následujicí.
Vražda – 2 lidi oprávněná osoba Petr Čečák
Roudný – 5 lidí oprávněná osoba Pavel Janda ml.
Libuň – 5 lidí oprávněná osoba David Šep
Modřišické rameno – 5 lidí oprávněná osoba Josef Poloprudský
Agregát – 10 lidí oprávněná osoba K. Pařík.
Ostatní brigády : pomoc ve Vazovecké líhni, výlovy rybníků, rybářské závody,
rybářská veselice a případný prořez dřevin na Jizeře nebo M. R (vegetační klid)
pytlování obilí a závoz krmení na chovné rybníky bude výbor zveřejňovat na
webovkách a facebooku.
Členové rybářské stráže mají povinnost 15 kontrolních dní za rok.
K tomuto kroku se výbor rozhodl na základě zvyšujícího se počtu členů v MO,
pandemické situaci v ČR (covid-19) a spravedlivým rozdělením brigád mezi všechny
naše členy.

Jednatel spolku M. Malý informoval členy výboru o:

finančních prostředcích spolku na účtě a v pokladně

uhrazených a vystavených fakturách

kaprovém maratonu na Roudném 4.6 – 6.6.2021 obsazeno za dva dny

výlovu na rybnících pod zámkem (násada Peklo)

dětské závody na Jizeře v termínu 19.6. 2021

stavu členské základny a počtu prodaných MP a P povolenek na rok 2021
Hospodář spolku J. Obdržálek informoval členy výboru o:

aktuálním stavu rybí obsádky v líhni

výtěru lipana podhorního

prodeji ryb a tržbách ve Vazovecké líhni

nasazování ryb do sportovních a chovných revírů v letošním roce

Vzhledem k pandemické situaci v ČR je možné, že některé z naplánovaných akcí
kaprový maraton, dětské rybářské závody apod. Se nebudou moci uskutečnit.
Sledujte proto prosím, nástěnky, webovky a náš facebook.
Buďte pozitivně naladění, mějte skvělé úlovky v letošním roce a prosím všechny
rybáře udržujte na svém místě během i po skončení lovu pořádek a čistotu.

Zapsal : Michal Malý
jednatel

V Turnově dne 10.4. 2021

Ověřil : Jan Obdržálek
hospodář

