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Č. j.: v7/2021                V Zábřehu 30. 9. 2021 

Z Á P I S  č í s .  8 / 2 0 2 1  

 
ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 

30. září 2021 

 
Přítomni: Jan Indra, Jaroslav Hampl, Mgr. Jan Drapač, Jiří Daněk 
Omluveni: Daniel Hroch, Martin Stibal, Karel Strouhal  
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. 
 
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky 

Mgr. Drapač: Informoval o účasti na Aktivu v Litovli společně se zástupci ostatních MO kraje. Mimo jiné byla 
diskutována regionální spolupráce spolků provozující rybochovná zařízení, bez konkrétního závěru.   
 
Indra: Informoval o schůzi členů rybářské stráže, která proběhla v klubovně 10.9.2021. V této souvislosti 
informoval o podání žádosti o dotaci na město Zábřeh, která by měla pokrýt výdaje spojené s nákupem oblečení 
a kamer pro členy RS. O žádosti bude rozhodovat zastupitelstvo města Zábřeh na svém zasedání na přelomu 
roku 2021/22, o výsledku budeme poté informováni. Dále připomněl termíny listopadových schůzí – 19.11. 
schůze výboru a 20.11. výroční členská schůze v kině.  
Přítomné členy výboru seznámil s plánem opravy brány u klubovny v Hedvě ze strany od Okalováku, která by 
měla proběhnout v říjnu.  
 
Daněk: Vzhledem k blížícímu se volebnímu roku 2022 zmínil nutnost vytvořit kandidátku na výroční členskou 
schůzi, která (snad) proběhne v březnu příštího roku a kde by měl být zvolen nový výbor pro další čtyřleté 
období. Za tím účelem navrhl zveřejnit na našem webu potřebné informace, aby se případní zájemci o práci ve 
výboru mohli přihlásit do výběrového řízení. Podrobné informace i s přihláškou by měli být zveřejněny ke konci 
tohoto roku.   
 
Hampl: Připraveno je odbahnění RCHZ v Tatenici, proběhnout by mohlo ještě letos. Dále informoval o výlovu 
„příkopy u Nataši“, kde bylo sloveno 30 ks štiky obecné v různé velikosti – osazen byl Odkalovák a rybník 
Oborník. Do Moravy a Sázavy byl vysazen půlroček lipana.  

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

email: crs.zabreh@seznam.cz;  IČO: 18050514  

Český rybářský svaz, z.s. – MO Zábřeh  
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Pro účely pořádání MS Masters v LRU muška byl vysazen do Moravy PD a PO. Další ryby budou vysazeny  
v sobotu 2.10., kdy proběhne výlov bazénů u naší klubovny – osazeny budou revíry Morava 21, 22 a 23.  
 
 

5. Závěry a úkoly 
žádné 

 

 
Termín příští výborové schůze je středa 27. října 2021 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě nebo online, dle 
situace. 
 
 

Zapsal: Martin Veselý 


