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Č. j.: v6/2022                V Zábřehu 29. 04. 2022 

Z Á P I S  č í s .  6 / 2 0 2 2  

 
ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 

29. dubna 2022 

 
Přítomni: Jan Indra, Martin Stibal, Jaroslav Hampl, Karel Strouhal, Jiří Daněk, Jan Kristen, Miroslav Crhák, Pavel 

Líčeník, Milan Kochwasser 

Omluveni: Karel Strouhal  
Dozorčí komise: Milan Kochwasser 
Host:  
 
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 

Pošta přijatá v papírové podobě:  
- Vyjádření ke stavbě ,,Morava, hráz Háj - Bohuslavice - dosypání hráze" – předáno ÚS Ostrava k vyjádření 

p. Gebauerovi 
- faktura za pronájem kina k VČS – předáno p. Daňkovi k proplacení 
- přihláška uchazeče o členství v ČRS  
- Oznámení MěÚ Zábřeh o zahájení územního řízení – položení kabelu NN v ulici 28. října. 
 

S další elektronickou korespondencí jsou všichni členové výboru seznámeni e-mailem průběžně po jejím 
obdržení. 
 
2. Kontrola plnění úkolů a usnesení 
Rozšíření klubovny – přístavba garáže – Stibal, probíhá. 
 
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky 
Indra: Představil program práce výboru pro letošní rok. V současnosti čekáme na schválení dotací, o které máme 
zažádáno. Dále představil záměr zrealizovat rybí líheň a zlepšit zázemí naší organizace.  
V sobotu 30.4. bude poslední výdej povolenek s tím, že člen DK provede kontrolu hospodaření. Požádal 
jednatele, aby si převzal agendu týkající se evidence členů, kterou naše MO musí vést. Požádal pokladníka o 
průběžné vyúčtování pokladny vždy nejpozději na výborovou schůzi. Odvod peněz ekonomovi by měl probíhat 
pravidelně každé čtvrtletí. Kupilík Vít požádal o členství v naší MO, výbor jednohlasně odhlasoval jeho přijetí .   
Nakonec navrhl zorganizovat rybářský den jako dodatečné oslavy výročí vzniku naší MO. Předběžný termín by 
mohl být v první půlce září. Požádal výbor o nápady do programu do příští schůze.  
 
Kochwasser: Proběhlo pasování dětí na rybáře, celkem 32 nováčků z kroužků Štíty, Postřelmov, Leština a Zábřeh 
jsou novými rybáři. Hledáme vedoucího kroužků ve Štítech, případní zájemci se mohou hlásit na e-mail 
info@crszabreh.cz. Na konec srpna by rád pozval všechny vedoucí kroužků na schůzku, než začne nový školní 
rok.  V sobotu 14. května proběhne závod LRU v Žadlovicích o Pohár města Loštic, kterého se pravděpodobně 
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zúčastní i děti z našich kroužků. Další sobotu 21.5. by chtěl uspořádat závody dětí v Leštině, tradičně požádal 
výbor o osazení revíru kaprem a hájení revíru. Členská základna bude o případném hájení revíru informována 
prostřednictvím našeho webu.  
Daněk: Odvedl peníze do Ostravy za povolenky, zaplatil nájmy za revíry. Přišly peníze za dvoje přelovení revírů 
kvůli stavebním pracím.  
 
Stibal: Osloví p. Matějíčka pro sečení našich revírů. Pokud bude nabídka nižší, než by byly náklady na sečení ve 
vlastní režii, bylo by racionální nechat revíry posekat tímto způsobem, tedy externě. S nabídkou na sečení může 
přijít jakýkoliv subjekt, našeho člena nevyjímaje.  
 
Hampl: Závody LRU bude pořádat Kraj 28. - 29.5.2022 na Moravě, náhradní revíry budou Sázava a Březná, s čímž 
výbor souhlasí. Na pozdim proběhne na Moravě, Sázavě a Březné divizní závod.  
Do našich RCHZ byl vysazen mník (rybník Tatenice 1), ostroretka (Hrabišín - 100 000 ks a Bohutín – 100 000 ks) a 
PD do bazénu v Hedvě. Do pstruhových revírů byl vysazen pstruh duhový a potoční na úvod pstruhové sezony.   
Pan Šebesta požádal o spuštění vodní hladiny na dolní přehradě na Bušínově. Bohužel však vzhledem k pozdnímu 
datu není možné přehradu upustit, bylo by to v rozporu s manipulačním řádem přehrady.  
Ve spolupráci s p. Strakou proběhne pravděpodobně v květnu odbagrování rybníčku Tatenice 2.  
Dále informoval o zcela nedostupné násadě kaprů pro letošní jaro.  
Poté otevřel otázku hájení dravců na rybníku Oborník pro rok 2022. Výbor není v této otázce jednotný, 
hlasováním bylo rozhodnuto, že do Ostravy bude zaslána žádost o prodloužení podmínek stejných, jako byly v 
loňském roce na revíru Tatenice 1A a rybník Oborník.  
 
Kristen: Informoval výbor o zanedbatelných průtocích v řece Březná pod malými vodními elektrárnami. O této 
skutečnosti také informoval věcně a místně příslušné orgány životního prostředí, věc bude řešit Inspekce 
životního prostředí Olomouc.  
Dále informoval o schůzi RS, která proběhla 7.4. Členům RS byly předány stejnokroje a kamery. Poděkoval za 
mimořádnou finanční dotaci od města Zábřeh, díky které mohlo být vybavení zakoupeno.  
Proběhla schůze RS v Litovli, které se zúčastnil. Členové RS byly upozorněni především na nové invazivní druhy 
ryb v našich revírech (střevlička východní, slunečnice pestrá), které lovící nesmí pustit zpět do revíru. Dodržování 
tohoto pravidla bude důsledně kontrolovat rybářská stráž.   
 

 
4. Závěry a úkoly 

Přidat Kochwassera, Líčeníka mezi adresáty účtu info@crszabreh.cz – plní Daněk  
Převést správu datové schránky na nového jednatele MO – plní Veselý 

Podat novou žádost o odstřel kormorána (50 ks) – plní Veselý 

Podat do Ostravy žádost o výjimku v lovu dravců na revíru rybník Oborník a Tatenice – plní Hampl.  
 
 
Termín příští výborové schůze je v pátek 27. května 2022 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě. 
 
Zapsal: Martin Veselý 
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