Zápis
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 01.október 2018.
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny.
Rokovanie výboru otvoril a viedol tajomník organizácie Mgr. Miroslav Paller.
Za overovateľa dnešného zápisu bol určený Richard Štencl.
Na dnešné rokovanie výboru predložil tajomník nasledovný návrh programu:
1. Otvorenie,
2. Pošta došlá, odoslaná, faktúry prijaté uhradené, neuhradené
3. Kontrola plnenia prijatých úloh a uznesení,
4. Rôzne a diskusia,
5. Záver
Navrhnutý program bol schválený.
K bodu 2:
- Slovenský rybársky zväz- Rada Žilina, Orange, StVPS, SLOVRYB, a.s, Slovenský rybársky
zväz- Rada Žilina- dobropis za členské známky.
K bodu 3:
Zo sledovaného obdobia boli všetky prijaté úlohy splnené a vykonané do ďalšieho obdobia
úlohy zostáva úloha umiestnenie tabule na Hrone č. 3-1070-2 označenie rybochodu.
K bodu 4:
Predseda MO SRZ ZH poďakoval za vykonanú činnosť ostatným členov výboru MO SRZ
ZH, hospodárom jednotlivých revírov. Upovedomil členov MO SRZ ZH o plánovanom
výlovu rybníkov v parku mesta Žiar nad Hronom. Ďalej informoval, že v mesiaci september
prebehlo mulčovanie a odstraňovanie drobných drevín na Žiarskom rybníku a VN Zákruty.
Zajtra to je 02.10.2018 sa uskutoční konečná dohoda plánovaných prác- oprava mnícha na
VN Zákruty.
Ďalej hlavný hospodár pán Štencl informoval o objednávke násady kapra rybničného
na jesennú násad, ktorá prebehne v ½ mesiaca október. Taktiež informoval o násade boleňa,
pstruha potočného a dúhového do Hrona. Boleň bol dodaný od sponzora miestnej organizácie
obchodnej spoločnosti VEOLIA, a.s. touto cestou im ďakujeme. Tiež dáva na známosť,
členom MO SRZ ZH že výlov rybníkov v parku mesta Žiar Nad Hronom sa uskutoční
20.10.2018 od 08:00, kde prosíme a žiadame členskú základňu o čo najväčšiu účasť,
jedinečná príležitosť odpracovať si brigádu za rok 2018. Ďalej informoval, že v nasledujúcich
mesiacoch prebehne plánovanie zarybnenie kaprom rybničným, lieňom sliznatým a šťukov
severnou.
Brigádnický a športový referent oznamuje členom, najmä mládeži, že od mesiaca
november bude znovu prebiehať detský rybársky krúžok a to nasledujúcim kľúčom, každá
druhá streda v mesiaci. Prvý krúžok sa bude konať 07.11.2018 o 15:30 do 17:30 na rybárskom
dome na VN Žiarsky rybník. Vedúcim rybárskeho krúžku je pán Adrián Kazár t. č. 0918
912 378.
K bodu 5:
Zasadanie výboru ukončil tajomník organizácie Mgr. Paller.
V Žiari nad Hronom, 27.08.2018,
Overovateľ Richard Štencl

Zapísal Mgr. Paller Miroslav

