Zápis z výroční schůze MRO Střihov
konané 29.12. 2007
Zahájení schůze 19:08
Prvním bodem našeho slavnostního zasedání byla kontrola účetní knihy. Kontrolou byl jako vždy pověřen
Ing. Tomáš Jelínek, účetní kniha je opět v pořádku.
Stav pokladny na konci roku 2006
18 965,60 Kč
Příjmy
26 794,50 Kč
Výdaje
15 530,00 Kč
Zůstatek k 25.12. 2007
30 230,10 Kč

Soupis úkolů stanovených při zasedání na rok 2008.
- Výlov koupaliště – bude proveden na jaře, pokud počasí dovolí. Musí být dostatek sněhu.
- Sběr železa – taktéž na jaře.
- Nátěr lavic a stolu u boudy – podle počasí.
- Rybářské závody – jako vždy proběhnou začátkem Května.
- Kosení trávy – mezi smrčky u II. rybníka a mezi II.rybníkem a koupalištěm je nutné alespoň 2x ročně posekat
trávu.
- Hráz I. rybníka – hráz je ve velmi špatném stavu, borcení stále postupuje, je nutné situaci řešit.
Nejlepší řešení by bylo odbahnění celého rybníka. Toto řešení je ale podmíněno účastí majitele (Obecní úřad,
vyřízení dotací od ministerstva zemědělství).
Pokud se nezdaří, pokusíme se získat nějaký materiál na zpevnění hráze ( suť, střešní tašky, kámen)
z demolic v okolí. Tento materiál bude složen na určeném místě (nesmíme zapomenout toto místo určit)
a ve vhodný čas za pomoci těžké mechanizace bude navozen do hráze a patřičně urovnán.

Po vysilujících jednání je tu konečně občerstvení. (archivní párky, pivo, grog, zelená) Občerstvení většinu členů
zmohlo víc jak jednání, nicméně pokračujeme dál.

- Muštelky (Ondatry pižmové) – stále vedou. Letos to zkusíme s pastmi. Vyrobíme vrše a pochytáme ty potvory
chlupatý.
- Příspěvky – Michal a Ondra obejdou všechny členy a příspěvky z nich vymámí.
- Krmení ryb – bude probíhat stejně jako v jiných letech, pouze od 15.4. 2008 do rybářských závodů se ryby
přikrmovat nebudou.
- Vyvěšení stanov – stanovy naší organizace pro veřejnost s kontaktem na předsedu budou vyvěšeny u I. rybníka
a u boudy.
- Informační tabule – tabule s textem ,,zákaz rybolovu´´ a ,,zákaz rybolovu bez rybářského lístku´´ budou
umístěny u všech rybníků, nejlépe na obou koncích.

Ukončení schůze 23:15

Přítomni:

Baťka Slávek
Jelínek Michal
Roman od zvoničky
Spejchal Jiří
Tichý Ondra
Tichý Vláďa ml.

Hartman Vláďa
Jelínek Tomáš
Savec
Tichý Josef
Tichý Vláďa

