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Z Á P I S  č í s .  1 / 2 0 2 1

z on-line zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 29. ledna 2021

Přítomni:  Mgr. Jan Drapáč, Daniel Hroch, Jan Indra, Martin Stibal, Jaroslav Hampl, Jiří Daněk, Karel 
Strouhal.

Omluveni: 

Dozorčí komise: Milan Kochwasser.

Program:  1. Projednání a rozdělení korespondence. 
                 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení.
                     3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky.
                     4. Závěry a úkoly.

Z důvodu karantény většího počtu členů výboru jsme byli nuceni lednové zasedání výboru uskutečnit 
opět on-line. 

1. Projednání a rozdělení korespondence

S korespondencí jsou všichni členové výboru seznámeni emailem průběžně po jejím obdržení na emailu
nebo vyzvednutí na poště. 

2. Kontrola plnění úkolů a usnesení

Rozšíření klubovny – přístavba garáže – probíhá, p.Stibal.
Navrhnout místa a druhy pro náhradní výsadbu na Lupěném – výbor - probíhá.
Finanční rozvaha čerpání dotací – jaké vybavení, nářadí apod. - výbor – probíhá.
Upozornit pana Hrdinu na neoprávněné uložení stavebního materiálu na našem pozemku s výzvou k jeho
odstranění – Mgr.Drapáč – probíhá.
Zhotovit nové cedule označení revíru Lupěné 1A a revír na přelomu roku nově označit – p.Hroch – 
splněno.
Odstranit vyvrácené stromy na pískovně v Postřelmově formou brigády – p.Stibal – probíhá.
Informovat členy na webu o potřebě vyplnit nový GDPR souhlas, pokud chtějí dostávat info SMS – 
p.Hroch – splněno.
Podepsat pachtovní smlouvu na pronájem chovného rybníčka v Tatenici – p.Mgr.Drapáč, p.Hroch – 
splněno.
Promyslet a naplánovat systém školení nových členů v době omezení kvůli pandemii covid – p.Hampl, 
p.Indra, p.Hroch – probíhá.
Upozornit rybáře prostřednictvím webu na nové značení revíru Lupěné a na správné zapisování nového 
označení do povolenky od roku 2021 – p.Hroch – splněno.
Prověřit vážnost zastínění pozemku pana Igora Korvase pobřežním porostem na pískovně Lupěné – 
výbor – probíhá.
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3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

Před vánocemi jsme spustili nový rezervační systém pro rezervaci času, na který se lze dostavit 
zakoupit povolenku a eliminovat dlouhé až několikahodinové čekání ve frontě, jak tomu bývalo v 
minulých letech. Jako každá nově zavedená věc mívá počáteční nedostatky, očekávali jsme, že ani náš 
první výdej založený na rozvržení času nebude úplně stoprocentní. K našemu překvapení, a samozřejmě 
i přání, proběhly první výdeje dle představ. Je pravda že i při rezervačním systému se čekací doba 
některým rybářům prodloužila i víc jak na hodinu. To však nebyla chyba naše ani rezervačního systému, 
ale proto, že někteří rybáři, ačkoliv jsme na to v návodu na rezervaci upozorňovali, nezarezervovali pro 
sebe dostatečný počet časových intervalů pro zakoupení většího počtu povolenek. Upozorňujeme, že 
nadále budeme vydávat jen počet povolenek, na které si rybář čas zarezervuje. Celkově budeme systém 
moci zhodnotit nejspíš až po ukončení letošního výdeje, ale zdá se již nyní, že to byl krok správným 
směrem.

Na webu již proběhly první rezervace na ubytování na chatě Nemilka v roce 2021. 
Proběhla diskuse k možnosti rezervací dopředu, ačkoliv momentálně vládní opatření ubytování 
neumožňuje. Výbor se shodl na tom, že rezervace momentálně možná je přes formulář na webu, ale je 
bez záruky, že se bude moci ubytování v sezóně uskutečnit. Z toho důvodu zatím nepožadujeme po 
objednatelích žádnou finanční zálohu a tito musí vyčkat na dobu blízkou termínu rezervace, kdy se uvidí,
jestli vládní nařízení ubytování dovolí. V tom případě zašleme údaje k zaplacení zálohy, nebo ubytování 
zrušíme.
Dále jsme se také shodli na zachování stejných cen za ubytování, jako v roce 2020.

Obdrželi jsme přihlášky od rybářů, kteří buď chtějí přestoupit z jiné organizace a stát se našimi 
členy, nebo od rybářů, kteří v minulosti již byli členové a po nějakou dobu se rybaření nevěnovali a chtějí
se členy stát znovu. Výbor hlasoval o přijetí těchto nových členů: Pavel Kruš, Anna Drlíková, Lumír 
Šrámek, Ing.Jakub Grund, František Doležel, Martin Kamenec, Petr Unzeitig. Výbor k uvedeným novým 
členům neměl připomínek a s jejich přijetím souhlasí.
Ke školení na získání osvědčení pro výdej rybářského lístku se přihlásilo 18 nových uchazečů.
O formě a termínu školení stále nemáme jasno, ale v návaznosti na výdeje a lovení se reálná jeví 
polovina března. Noví uchazeči byli emailem vybaveni podklady pro samostudium a fyzické přezkoušení 
bude třeba rozdělit na malé skupiny, tak aby bylo v souladu s aktuálním vládním nařízením.

Upozorňujeme všechny rybáře na změny v podmínkách rybolovu na revírech ÚS Ostrava pro rok
2021: 
1. bylo zrušeno číslo revíru 471162 a název Moravská Sázava 1B a nahrazeno novým označením 
471228 Lupěné 1A nyní revír s omezenou docházkou.
2. při lovu na nástražní rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden 
jednoháček.
3. nejmenší lovná míra štiky obecné je 60cm.
4. nejmenší lovná míra candáta obecného je 50cm.

4. Závěry a úkoly

Výbor schvaluje:
Přijetí těchto nových členů: Pavel Kruš, Anna Drlíková, Lumír Šrámek, Ing.Jakub Grund, František 
Doležel, Martin Kamenec, Petr Unzeitig. 

 
Termín příští výborové schůze je pátek 26. února 2021 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě 
nebo online, dle situace.

Zapsal: Daniel Hroch.
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