Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Staňkov
IČO 18232647, Plovární 415, 34561 Staňkov

Plán činnosti na rok 2016
Pro rok 2016 plánujeme, respektive některé akce již proběhly
1. Výbor MO se sejde minimálně na 10 výborových schůzích s případným vynecháním 1
prázdninového měsíce
2. Uspořádat tradiční rybářský ples /proběhl 23.1./
3. Uspořádat 2 rybářské závody a to v květnu na rybníku Víšek I. a na podzim s tím, že
podzimní závody budou opět jen pro členy naší MO a jejich hosty
4. Uspořádat ve spolupráci s městem Staňkov 20. srpna pro rybáře a širokou veřejnost
venkovní posezení s hudbou Holýšovská Trojka na Malém Mlýně s občerstvením a
případně s rybářskými specialitami, akce bude se vstupným a tombolou
5. Pokračovat ve výkupech pozemků pod rybníkem Víšek II., případně dalších pozemků,
potřebných pro činnost naší organizace
6. Víšek II.
 opravit hráz rybníku Víšek II. – odstranit horní část podemletých pražců a
dosypat lomovým kamenem
 Pročistit náhon
 Zbudovat novou lávku k čapu
 Vyměnit žebřík do čapu
7. Víšek I.
 Vyměnit žebřík do čapu
 Opravit napouštění
8. Strachotín I
 Vyměnit česla
 Osadit zábrany proti pytlíkům ve směru od pole
 Zhotovit výkop na bahno
9. Opravit přejezd přes hráz rybníka Strachotín V.
10. Vyvápnit rybníky na Strachotíně
11. Provádět nejnutnější opravy a údržbu rybochovných zařízení a jejich okolí
12. Pokračovat v opravách a údržbě Malého Mlýna – ve spolupráci s městem Staňkov
upravit dvůr, osadit nová vrata na dvoře s výjezdem ke klubovně Stříbrné rosy, nová
ČOV, nová zásuvka na 380 V ve stodole, pokračování v plynofikaci Malého Mlýna/
13. Spolupracovat s městem Staňkov při budování cesty kolem rybníků Strachotín 2 až
Strachotín 6
14. Umožnit členům MO individuální brigády po domluvě s jednatelem nebo rybničním
hospodářem
15. Před koncem roku zjistit zájemce z řad rybářů pro případné zorganizování zájezdu na
For fishing na jaře 2017 – organizace by hradila autobus, rybáři pak vstupné
16. Uspořádat vánoční prodej kaprů na Malém Mlýně
17. Další investiční či neinvestiční akce na základě projednání a schválení výborem MO

