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Č. j.: v4/2021                V Zábřehu 30. 6. 2021 

Z Á P I S  č í s .  6 / 2 0 2 1  

 
ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 

30. června 2021 

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

Dozorčí komise: Martin Veselý 

 
 
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 – p. Stibal, probíhá. 
Kontrola dodávky zbývající části objednaných věcí hrazených z dotace – výbor, splněno. 
Naplánovat a vyhlásit brigádu na sečení revíru Lupěné –Stibal, splněno.  
Dotáhnout administrativní záležitosti spojené s nákupem nového vybavení – Mgr. Drapač, probíhá. 
Zajistit smluvní vztah s vybraným subjektem na odvoz komunálního odpadu – Strouhal, probíhá. 
 
 
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky 

Mgr. Drapač: Informoval o zrušení konference, která se měla konat v Ostravě. Náhradní termín prozatím 
stanoven není, bude se vše odvíjet od vývoje pandemie. Dále informoval o úniku menšího množství nafty do 
potoka ve Václavově, nebyl zaznamenán žádný úhyn ryb ani škody na vodním ekosystému.  
 
Daněk: Informoval o stížnosti na pořadatele závodu Beton race, kdy na hrázi přehrady Nemilka zůstaly 
neuklizené věci po závodě (Mgr. Drapač bude kontaktovat p. Hrdinu s požadavkem na úklid).  
 
Hampl: informoval o průběžném vysazování ryb do revírů a RCHZ. Bylo dovezeno 650 kg kapra do menších revírů 
– Leština, Postřelmov, Březná 1A a Mor. Sázava 2. Dále byl vysazen 1/4roček PO do našich pstruhových revírů. 
Informoval o záměru letos na podzim uspořádat závody Masters v LRU muška v termínu 4.- 10. října 2021. Pokud 
se závody uskuteční, budou v uvedený termín hájeny revíry na Sázavě a Moravě. V souvislosti s pořádáním 
závodů upozornil na potřebu většího počtu rozhodčích např. z řad členů naší MO ČRS. Případní zájemci mohou 
volat přímo p. Hamplovi s nabídkou pomoci.   
Dále informoval o provedeném sečení na RCHZ Hrabišín, Bohutín, Hněvkov a revíru Březná, nutno ještě posekat 
revír Lupěné. V srpnu je naplánováno další vysazení kapra do našich revírů.  

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

email: crs.zabreh@seznam.cz;  IČO: 18050514  
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Indra: Informoval o proběhlé schůzi RS na klubovně v Hedvě. O dotaci na ošacení členů RS zkusí zažádat příští 
rok, jakmile bude dotační titul vyhlášen. Dále informoval o zadržené povolence na revíru v Postřelmově + 
zadržena osoba lovící bez rybářského oprávnění – přestupek byl předán k projednání na MěÚ Zábřeh. Ve čtvrtek 
1. července se p. Indra zúčastní schůze RS v Litovli. Nakonec informoval o zprovoznění vozíku zakoupeného 
z dotace.  
 
Stibal: Informoval o průběžně prováděné úpravě břehů kolem „rybníčku“. Jakmile budou břehy v konečné 
podobě, ihned se začne s realizací oplocení.  
 

5. Závěry a úkoly 
 

Drapač: Kontaktovat p. Hrdinu kvůli úklidu věcí po závodě Beton race na Nemilce.  
 

 
Termín příští výborové schůze je středa 1. září 2021 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě nebo online, dle 
situace. 
 
 

Zapsal: Martin Veselý 


