
Č. j.: v8/2022       V Zábřehu 29. 06. 2022

Z Á P I S  č í s .  8 / 2 0 2 2

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
29. června 2022

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

Omluveni: 
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
S korespondencí jsou všichni členové výboru seznámeni elektronicky průběžně po jejím obdržení.

2. Kontrola plnění úkolů a usnesení
Rozšíření klubovny – přístavba garáže – Stibal, probíhá.
Zajistit vyjádření k návrhu rozšíření klubovny – Stibal, trvá
Podat novou žádost o odstřel kormorána (50 ks) – Veselý, úkol trvá
Zajistit vyúčtování dotace od Města Zábřeh – Veselý, splněno
Poslat ekonomovi seznam členů RS, kteří převzali oblečení a kamery – Kristen, splněno
Pravidelně (nejlépe čtvrtletně) odvádět pokladnu – Strouhal, trvá
Převzít od p. Drapače klíče a razítko MO – Veselý, trvá
Převzít evidenci našich členů – Veselý, splněno 

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Indra:  Otevřel diskusi ohledně oslav výročí naší MO. Navrhl uspořádat ryb. závody a posezení u klubovny 
24.9. Požádal o součinnost členy RS a vedoucí ryb. kroužků. Dále upozornil na připravovanou stavbu na 
sousedním pozemku, pokusí se kontaktovat p. Hrdinu pro bližší informace.

Stibal: Navrhl poptat zemní práce vedle klubovny, než začneme rekonstruovat plot. Pak informoval o 
provedení sečení revíru v Postřelmově. V sobotu 2.7. bude posečeno Lupěné. V úterý 5.7. bude sečen revír 
Březná 1A.

Líčeník: Požádal o vhodnější způsob evidence brigád.

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

email: info@ crszabreh.cz ;  IČO: 18050514 

Český rybářský svaz, z.s. – MO Zábřeh 



Kristen: Informoval o schůzi členů rybářské stráže. Kolega Juránek požádal o ukončení činnosti člena RS od 
příštího roku. Dále informoval o převzetí klíčů od Nemilky od p. Holeni. 

Hampl: Naše družstvo LRU muška obsadilo 3. místo v 1. lize na závodech na Svratce. V půlce září proběhnou
závody LRU muška na vybraných úsecích Moravy (mimopstruhové), případně na Sázavě (P) v případně 
nepříznivého počasí. Revír bude hájen několik dní, informace o hájení budou zveřejněny na našem webu. 
Na naší klubovně proběhlo setkání dětí, kterým hospodář odprezentoval informace o rybářském sportu. 
Trvá problém s násadou kapra, máme objednáno, ovšem zatím jsme nedostali žádnou násadu. Z krajské 
distribuce bychom měli obdržet násadu úhoře během července. V následujících týdnech (dle potřeb 
investora) proběhne přelovení dvou revírů z důvodu stavebních prací či odstranění nánosů v korytě. 
Vodní nádrž Jedlí máme již oficiálně ve správě, voda se pomalu dopouští. 

4. Závěry a úkoly

Dohodnout schůzku s p. Hrdinou ohledně stavby na sousedním pozemku - Stibal, Indra
Vypsat výběrové řízení na nové členy RS - Indra, Kristen 
Zajistit ceduli "Zákaz černé skládky" v Lupěném a ceduli k dotaci - Indra
Změnit podpisové vzory v bance - předseda, jednatel - Indra, Veselý
Svolat vedoucí kroužků a členy RS na klubovnu 31.8. skrz pořádání závodů 
Zajistit DJ na plánovaný rybářský den - Kochwasser 
Zajistit občerstvení na rybářský den - Stibal 
Zajistit beer bar, lavičky a stoly v pivovaru Holba - Hampl 
Pro párky v rohlíku zajistit zařízení na výrobu - Líčeník 
Dát na web (a poslat SMS) pozvánku na závody 24.9. Rybářský den u příležitosti založení MO - Veselý, Stibal

Termín příští výborové schůze je ve středu 31. srpna 2022 v 18.00 hodin na klubovně v     Hedvě.  

Zapsal: Martin Veselý


