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ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 
31. března 2021

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

Dozorčí komise: Milan Kochwasser.
Host: Jiří Verner, správce chaty Nemilka.

Program:  1. Chata Nemilka – diskuse s p.Vernerem – údržba a pronájem v roce 2021.
2. Projednání a rozdělení korespondence. 

                 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení.
4. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky.

 5. Závěry a úkoly.

1. Chata Nemilka 2021

Na výborovou schůzi byl pozván správce chaty pan Verner, aby mohli být společně projednány  přípravy 
chaty pro nadcházející sezónu a předány krátkodobé místenky pro zájemce z řad ubytovaných.

2. Projednání a rozdělení korespondence

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

3. 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 – splněno.
Promyslet a naplánovat systém školení nových členů v době omezení kvůli pandemii covid – p.Hampl, 
p.Indra, p.Hroch – splněno.
Zrušení věcného břemene na bývalé příjezdové cestě do areálu v Hedvě – Mgr. Drapáč – probíhá.
Obeznámit spolupracující subjekty o zrušení tradičního rybářského plesu – Mgr. Drapáč – splněno.
Navýšit kapacitu webu – p.Hroch – splněno.
Zrealizovat přezkoušení nových zájemců o rybářský lístek pro tento rok mimořádně on-line – p.Hroch, 
p.Indra – splněno.
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3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

Mgr. Drapáč – zajistil 30ks mladých dubů pro náhradní výsadbu za kácení u pískovny v Lupěném. Ve 
spolupráci s brigádníky z řad členů (pokud se někdo přihlásí:-)) a brigádnickým referentem zajistí v co 
nejkratším termínu pořízení opěrných tyčí, ochranného pletiva a vlastní výsadbu dubů kolem pískovny 
Lupěné a rybníka Balaton. 

p.Indra – info k proběhlé opravě a zpevnění děravé šachty pod výpustí rybníka Oborník, kterou při 
vyšších odtocích vytékala voda přes přilehlou komunikaci. 
- info o proběhlé schůzi rybářské stráže.
- info o vyhlášené dotaci na nákup stejnokrojů pro členy rybářské stráže. Zájem zakoupení oblečení pro 
RS v rozshu bunda, kalhoty, vesta, triko, nášivky.

p.Hampl – info k probíhající objednávce přívěsného vozíku, zahradního traktoru, sítí, elektrocentrály, 
kalového čerpadla, automatických krmítek, přepravních beden, líhňařských aparátů a dalšího vybavení v 
plánovaném využití dotací v celkové částce 500.000,- kč, (z čehož 50% - 250.000,- kč platí naše MO).
- info k plánovanému lovení a hospodaření na nádržích v programu Bečva. Získali jsme do užívání k 
výrobě násad říčních druhů nádrže Bohutín, Hrabišín a Jedlí.
- info k plánovanému vysazení násady kapra do rybochovu – 3.4.21.
- info k zakoupení krmného obilí.
- info k proběhlé úpravě výpusti na rybníku Oborník – před výpusť byla instalována ochranná mříž proti 
ucpávání naplaveninami a následnému zvyšování hladiny na rybníce.  

p.Daněk – info o finančním hospodaření, diskuse pracovní dohody a způsob proplácení brigád na účet 
brigádníka.

p.Hroch – info k proběhlým on-line zkouškám nových členů. Návrh na přijetí 23 nových členů po on-line
školení a dále 3 zájemců o členství z řad bývalých rybářů nebo přestupujících z jiných MO. 
Navrhuje schválit přijetí nových členů jmenovitě: Kamil Stoncel, Zdeněk Květenský, Bohdana Salašová, 
Lukáš Křižanovský, Dominik Rosler, Lubomír Matějíček, Bc.Anna Matějíčková, Jan Vepřek, Jonáš 
Markytán, František Nezbeda, Vanessa Sčučková, Gabriela Kytlíková, Ing.Igor Korvas, Vlasta Frischová, 
Filip Zankel, Lukáš Meixner, RNDr.Libor Dvořáček, Radek Dvořák, Miroslav Čejka, Tomáš Hejna, 
František Hejna, Pavel Bureš, Martin Morávek, Radim Mikliš, Roman Hradil, Petr Toman.

p.Kochwasser – dotaz na způsob školení a výdej povolenek novým mladým rybářům.
Výbor navrhuje provézt zkoušky dětí stejným způsobem jako dospělí, tedy on-line testy a pro menší 
počet nových uchazečů výdej povolenek individuálně přes rezervační systém. 

4. Závěry a úkoly

Výbor schvaluje: 
- nákup vybavení za 50% podpory dotací z fondu rozvoje rybářství v celkové částce 500.000,- kč 
(250.000,- MO Zábřeh)
- přijetí nových členů jmenovitě: Kamil Stoncel, Zdeněk Květenský, Bohdana Salašová, Lukáš 
Křižanovský, Dominik Rosler, Lubomír Matějíček, Bc.Anna Matějíčková, Jan Vepřek, Jonáš Markytán, 
František Nezbeda, Vanessa Sčučková, Gabriela Kytlíková, Ing.Igor Korvas, Vlasta Frischová, Filip Zankel,
Lukáš Meixner, RNDr.Libor Dvořáček, Radek Dvořák, Miroslav Čejka, Tomáš Hejna, František Hejna, 
Pavel Bureš, Martin Morávek, Radim Mikliš, Roman Hradil, Petr Toman.
- konání zkoušek dětí on-line vyplněním testů.

Úkoly: 
- provézt co nejdříve náhradní výsadbu mladých dubů – p.Drapáč, p.Stibal.
- vyzvat brigádníky pro náhradní výsadbu prostřednictvím webu a SMS – p.Hroch, p.Stibal.
- zrealizovat ve spolupráci s vedoucími ryb.kroužků on-line školení mladých rybářů – p.Kochwasser.



 
Termín příští výborové schůze je středa 28. dubna 2021 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě 
nebo online, dle situace.

Zapsal: Daniel Hroch.
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