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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 25. dubna 2020

Přítomni: Mgr. Jan Drapáč, Jan Indra, Jaroslav Hampl, Daniel Hroch, Karel Strouhal 
D.K. :  Milan Kochwasser.
Hosté: Jan Holeňa
Omluveni:, Martin Stibal, Jiří Daněk.

Program:  1. Projednání a rozdělení korespondence. 
                 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení.
                     3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky.
                     4. Závěry a úkoly.
                     
Díky mimořádným opatřením z důvodu šířící se pandemie Covid-19 byl výbor nucen zrušit 
schůzi výboru plánovanou na měsíc březen. Veškerá komunikace členů výboru, důležitá pro 
zajištění chodu naší MO probíhala výhradně telefonicky a emaily. Vládní nařízení rovněž 
znemožnila konání členské schůze, která byla rovněž zrušena. Členové byli informováni 
prostřednictvím SMS zpráv, nástěnek a našich webových stránek. Opatření se rovněž dotkly 
plánovaných březnových výdejů povolenek, které musely být zrušeny a nahrazeny termíny v
dubnu a květnu. Nový termín Členské schůze závisí na vývoji situace a rozvolnění vládních 
opatření. O novém termínu budeme členy včas informovat.   

1. Projednání a rozdělení korespondence

2. Kontrola plnění úkolů a usnesení

Rozšíření klubovny – přístavba garáže – probíhá, p.Stibal.
Odkup části pozemků sousedících s areálem klubovny v Hedvě – Mgr. Drapáč, p.Indra – probíhá,
Prověřit všechny stávající smlouvy naší organizace – Mgr.Drapáč, p.Hroch, p.Hampl, p.Indra – probíhá. 
Podávat podněty ke změně stanov – výbor - probíhá.
Najít zástupce za pana Jana Holeňu ve funkci správce chaty Nemilka – probíhá.
Zakoupit mikrovlnku do klubovny a olejový radiátor do chaty Nemilka – výbor – probíhá.
Zveřejnit termíny nonstop lovů na Nemilce v tomto roce – p.Hroch – probíhá.
Zajištění cedulí k označení hájení dravců na Oborníku  - p.Hampl, p.Hroch - probíhá
Zvážení možností a způsobu opravy eroze břehu u cesty na rybníku Balaton, návrhy opravy, využití 
dotací a našeho fondu na revíry – výbor – probíhá.
Zajistit výrobu a osazení nových mříží do výpustí chovných rybníků – p.Strouhal, splněno.
Zrealizovat opravu hrázky u boudy na Oborníku – p.Stibal, p.Indra, EKOservis Zábřeh – probíhá.
Zrealizovat opravu hráze příkopy – p.Stibal, p.Hampl – probíhá.
Vypracovat zprávy a podklady pro Výroční členskou schůzi – výbor, splněno.
Zrealizovat schůzku zástupců výboru a f.Polách na místě loňského kácení na pískovně Lupěné k 
narovnání situace a uvedení do stavu dle objednávky – p.Stibal – probíhá.
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3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Mgr.Drapáč – informoval o probíhající aktualizaci dekretu na našem revíru pískovna Lupěné.
- info o sporu o dokončení úklidu po loňském kácení na Lupěném s f.Polách. Jelikož se stále nedaří 
přinutit p.Polácha ke splnění obsahu původně smluvené objednávky, která zahrnuje také úklid větví po 
kácení, upozornili jsme jej písemně, že případné finanční náklady spojené s úklidem jinou firmou budou 
po něm dodatečně vymáhány.  
p.Indra – info k výdejům povolenek probíhajících za mimořádných opatření. Bylo zřízeno okénko ve 
dveřích v klubovně pro chráněný kontakt mezi výdejci a zájemci o povolenky. Byly zajištěny ochranné 
prostředky a desinfekce. Členové dozorčí komise dohlíželi na dodržování odstupů a jednotlivého vstupu 
do areálu. Výdej za zpřísněných podmínek probíhal pro velký zájem rybářů až do večerních hodin. Rádi 
bychom poděkovali všem trpělivým členům, kteří byli nuceni i několik hodin čekat, než na ně dojde řada 
a také všem výdejcům za celodení vyčerpávající nasazení. 
- představil výboru nové žadatele o členství v naší MO a požádal výbor o schválení jejich přijetí. K 
žádnému z žadatelů nebylo připomínek a výbor jejich přijetí schválil.
- informoval o odložení plánovaného školení nových členů RS. Odloženy byly také schůze RS.
- info o jedné zadržené povolence (lov za dlouhodobé nepřítomnosti u prutů).
p.Hampl – info o zrušení MS Masters v muškaření (také kvůli pandemii), jedná se o přesunu termínu na
září 2020, není však vyloučeno úplné zrušení závodu.
- na popud našich členů všímajících si nešetrného zacházení nejen s trofejními kapry na Oborníku a 
požadujících schválení používání podložek pod rybu k jejímu šetrnému odháčkování, navrhuje výboru MO
a výboru ÚS Ostrava schválení povinnosti tyto podložky při lovu používat. Výbor naší MO návrh schválil a
pokud jej schválí i výbor ÚS, bude tato povinnost vyznačena na tabuli a platná ještě v letošním roce. 
Členové budou o této případné povinnosti informováni nejen cedulemi, ale rovněž SMS a na webu.
- předložil podmínky nonstop odlovu sumců. Výbor dále tyto podmínky doladil a budou odeslány VÚS ke 
konečnému schválení. O konečné podobě budeme rovněž členy informovat na webu.
- informoval o objednávce 600kg kapra pro vysazení do našich revírů v průběhu měsíce května.
p.Hroch – info o zrušení plánovaného muškařského závodu Zábřežská vážka.
p.Kochwasser – oznámil odložení závodu v LRU plavaná „Pohár ÚS Ostrava“ mládeže do 18 roků na 
rybníku Oborník 8.5.2020 na podzimní období, pokud to bude možné.
- info o žádosti o dotace ve výši 10000,- kč od MŠMT.
p.Holeňa – info a porada s výborem o ubytování na chatě Nemilka v letošním roce. Zrušena byla 
možnost ubytování v měsíci dubnu a květnu. Rezervujícím v těchto měsících bylo nabídnuto vybrat 
pozdější termín, nebo vrácení záloh.
- info o zakoupení desinfekčních prostředků na chatu
- info o dokončení a usazení lavičky na lovném místě chaty.
- požádal o krátkodobé místenky pro prodej ubytovaným.

4. Závěry a úkoly

- výbor schvaluje přijetí nových členů
- bere na vědomí zrušení MS Masters, Zábřežská vážka a odložení Pohár ÚS Ostrava.
- bere na vědomí odložení termínu školení nových členů RS.
- zveřejnit podmínky nonstop lovu sumců, jakmile dojde k jejich schválení VÚS Ostrava – web – 
p.Hampl, p.Hroch.
- zveřejnit povinnost používání vyháčkovací podložky na rybníku Oborník po schválení VÚS Ostrava – 
tabule, web – p.Hampl, p.Hroch.
- vyvěsit tabule se zákazem lovu dravců na Oborníku – p.Hampl.
- naplánovat a oznámit termín VČS jakmile to vládní omezení umožní – výbor, p.Hroch.

Termín příští výborové schůze je pátek 22. května 2020 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.
Zapsal: Daniel Hroch.


	ČRS, z.s. MO Zábřeh, Oborník 2397/41, 789 01 Zábřeh

