
Č. j.: v1/2021       V Zábřehu 28. 4. 2021
Z Á P I S  č í s .  4 / 2 0 2 1

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
28. dubna 2021

Přítomni: Karel Strouhal, Jan Indra, Martin Stibal, Jaroslav Hampl
Omluveni: Mgr. Jan Drapač, Daniel Hroch, Jiří Daněk
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 e-mailem průběžně po jejím obdržení na e-mailu 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 a k tomu přizvat brigádníky – výbor - splněno
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. Drapač – probíhá.
Zrušení věcného břemene na bývalé příjezdové cestě do areálu v Hedvě – Mgr. Drapač – probíhá.
Zrealizovat ve spolupráci s vedoucími ryb. kroužků on-line školení mladých rybářů – p.Kochwasser - probíhá.

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Kochwasser: Informoval o záměru uspořádat tradiční rybářské závody mládeže v Leštině na přelomu května – 
června. Výbor odsouhlasil dotaci ve výši 2000,-Kč na závody. Informace o závodu a případném hájení revíru 
budou zveřejněny na webu naší MO. Dále informoval o práci dozorčí komise. 

Hampl: informoval o průběžném vysazování ryb do našich revírů: KAPR  -  2000 kg  (Nemilka, Lupěné 1A, 
Moravská Sázava 1A);  PSTRUH DUHOVÝ  -  218kg / 440ks (M.S.2P, M.S.2, Březná 1 a 2); PSTRUH  OBECNÝ  - 110kg
/ 380ks (M.S.2P); PSTRUH OBECNÝ plůdek  -  50 000 ks (M.S.2P, Březná 1); OSTRORETKA  -  107 kg  (M.S. 1 a 2, 
Morava 21); J.TLOUŠŤ  -  40kg  (M.S.1 A 2 , Morava 21); BÍLÁ RYBA  -  40kg  (M.S.1 A 2, Morava 21); ŠTIKA -  40kg /
200ks  (M 21 – Leština, Postřelmov, Nemilka). Vysazování do rybochovných zařízení: KAPR  - 1600 kg, AMUR  - 
6kg, PSTRUH DUHOVÝ – 136 kg. 
Výsledek lovení Bozeňovské přehrady:  Ostroretka - 494kg (vysazena do revírů, krajská distribuce Olomouc a 
Šumperk, 286kg bylo vysazeno do Bečvy); Pstruh obecný - 18kg; Tloušť a bílá ryba 80kg.
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Indra: Informoval o plánu nového oplocení kolem Nataši. Výbor odsouhlasil nabídku na nové oplocení. Dále 
informoval o proběhlých výdejích povolenek. Výbor seznámil s možností čerpání dotace na rybářskou stráž, 
pokusí se zjistit podrobnosti a případně podá žádost o dotaci. 
Naši MO oslovil pan Hrdina se žádostí o rezervaci chaty v druhé půlce června související s pořádáním závodu 
Beton race na Nemilce. Žádost byla zamítnuta, chata je v daném termínu již obsazena. Návrh na přijetí nového 
člena (Ondřej Segeč) byl odsouhlasen. 

Stibal: Náhradní výsadba stromů splněna, Lupěné a Hoštejn. 

4. Závěry a úkoly

Daniel Hroch: kontrola dodávky zbývající části objednaných věcí hrazených z dotace. 

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

Zapsal: Martin Stibal
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