
Č. j.:   2/21                             Rybářský dům Hedva, 26.2.2021

Z Á P I S  č í s .  2 / 2 0 2 1

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 26. února 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.

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.
Odstranit vyvrácené stromy na pískovně v Postřelmově formou brigády – p.Stibal – probíhá.
Promyslet a naplánovat systém školení nových členů v době omezení kvůli pandemii covid – p.Hampl, 
p.Indra, p.Hroch – probíhá.
Prověřit vážnost zastínění pozemku pana Igora Korvase pobřežním porostem na pískovně Lupěné – 
výbor – splněno.

3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

Mgr. Drapáč – info k částečně splněné stavbě plotu ze strany pana Hrdiny.
Info k žádosti fy. UNO Janeba ke zrušení věcného břemene na bývalé příjezdové cestě do areálu. Jelikož 
již jsme podílovými vlastníky nové příjezdové cesty, výbor schválil zrušení věc. břemene na cestě staré.
Navrhuje oznámit zrušení letošního rybářského plesu spolupodílejícím se subjektům z důvodu 
pandemické situace. 

p.Indra – info k objednávce přívěsu a přepravních beden v rámci dotační podpory.
- info k programu odchovu rybích násad pro zarybnění Bečvy.
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- info k dotazům na opakování loňského nočního odlovu sumců na Nemilce spojených s výjimkou lovu 
Non-stop. V letošním roce výjimku nemáme a tento odlov organizovat nebudeme.
- informoval o kontrolách u vody a také o špatně zapisovaném čísle revíru na pískovně Lupěné (rybáři 
ještě často uvádějí staré číslo a název revíru). S déle trvajícím přechodem na nové označení jsme počítali
a proto bude při první kontrole na tuto chybu rybář upozorněn, při druhé kontrole se špatným číslem 
nebo názvem již RS provede zápis do povolenky a na potřetí již bude brát povolenku za přestupek.
- otevřel diskusi na téma odhájení dravců na Oborníku 16.6.2021.
Výbor se shodl na omezení lovu dravců na rybníku Oborník do konce letošního roku pouze přívlačí
na umělé nástrahy a lovem na umělou mušku. Lovící si bude moci ponechat na jednu povolenku 
pouze 1ks mírové štiky nebo candáta za kalendářní měsíc. (Upřesnění: pokud si lovící ponechá v 
červnu mírovou štiku, ostatní štiky i candáty musí pustit a nebo naopak, na lov ostatních dravých ryb 
(pouze na umělé nástrahy!) se množstevní regulace nevztahuje a při jejich přisvojení je nutno řídit se 
rybářským řádem.  
- info o prošetření zastínění pozemku p.Korvase stromy u pískovny Lupěné. Pan Korvas požádal o 
vykácení stromů údajně zastiňujících jeho pozemek u chaty u pískovny. Na pomoc při posouzení situace 
jsme přizvali oddělení ŽP MÚ p.Hýblovou. Ze šetření vyplynulo, že pro kácení v uvedeném prostoru není 
důvod (ohrožení zdraví nebo majetku).

p.Hampl – info k plánovaným výdajům do rozpočtu na rok 2021. 
- info k plánovanému výlovu Dolního Bozéňova – plánováno 10.4.
- info k úlovkům našich rybářů a na našich revírech v minulém roce.
- info k plánovanému vyčištění malého rybníčka a příkopy  u Oborníka a srovnání terénu kolem rybníčku 
pro snadnější vysíkání.
- info o záměru využít dotací pro nákup vybavení na podporu vlastní produkce jiker a plůdku ostroretky v
rámci programu zarybnění Bečvy a našich revírů.

p.Daněk – info o stavu financí a účetní závěrce za rok 2020.

p.Hroch – navrhuje v rámci 100.výročí vzniku rybářské organizace v Zábřehu rozšířit web o fotografie 
související s historií a činností naší organizace, jako jednu z mála možností, jak toto významné výročí v 
této složité době oslavit. Tato fotogalerie je však podmíněna navýšením pronajatého prostoru na webu, 
se kterým doposud bojujeme i v rámci dat a emailů základních. Výbor záměr fotogalerie a navýšení 
webového prostoru schválil. Průběžně budeme skenovat a publikovat zajímavé fotografie z našeho 
archivu a současně vyzýváme všechny naše členy, (kteří mají a chtějí nějaké zajímavé fotografie 
související s naší organizací uveřejnit),  aby na naši mailovou adresu naskenované zajímavé snímky 
zaslali. Současně uvítáme každý nápad a pomocnou ruku k oslavě 100. jubilea naší MO za podmínek, 
jaké nám epidem. opatření dovolí. 
- školení nových členů situace umožňuje pouze on-line. Prověřit možnosti a pro letošní rok realizovat 
alespoň tímto způsobem.

p.Stibal – info k prořezávkám ledu a úklidu vyvrácených stromů na pískovně v Postřelmově.

p.Kochwasser – info o proběhlé brigádě při řezání ledu a prořezávce náletu na pískovně v Leštině.
- vyjednání dotace 5000,- kč od obce Leština na činnost ryb.kroužků.
- záměr pořádat závod LRU plavaná – dle situace – květen 2021.

4. Závěry a úkoly

Výbor schvaluje: 
- navýšení pronajatého prostoru webu a založení historické fotogalerie k 100.výročí vzniku rybářské 
organizace v Zábřehu.
- omezení v lovu dravců na rybníku Oborník v roce 2021 - pouze na umělé nástrahy přívlačí a lovem na 
umělou mušku.



- omezení možnosti přisvojení si na rybníku Oborník v roce 2021 pouze jednu štiku nebo candáta za 
kalendářní měsíc.

Výbor neschválil kácení na pískovně Lupěné na žádost pana Korvase.

Úkoly: 
- zrušení věcného břemene na bývalé příjezdové cestě do areálu v Hedvě – Mgr. Drapáč.
- obeznámit spolupracující subjekty o zrušení tradičního rybářského plesu – Mgr. Drapáč.
- navýšit kapacitu webu – p.Hroch.
- zrealizovat přezkoušení nových zájemců o rybářský lístek pro tento rok mimořádně on-line – p.Hroch, 
p.Indra.
 
Termín příští výborové schůze je středa 31. března 2021 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě
nebo online, dle situace.

Zapsal: Daniel Hroch.
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