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Mimořádná známka přináší první ovoce
V předminulém roce schválili  delegáti naší územní konfe-
rence mimo jiné  i zavedení  mimořádné  známky ve výši
200 korun, přičemž výtěžek z prodeje těchto známek byl
výlučně  určen  do  fondu  rozvoje  revírů  a  to  pro  nákup
vodních ploch do vlastnictví našeho územního svazu.

Je zcela pochopitelné,  že se toto rozhodnutí  nesetkalo u
většiny našich členů s příznivým ohlasem. Objevovaly se i
hlasy hovořící o zbytečném výběru peněz z kapes členů,
když stejně se za to koupí jen pár „kaluží“ někde v okolí
Ostravy.

Události posledních měsíců však podaly nám všem jasné
svědectví  o  nezbytnosti  mimořádné  známky.  Právě  díky
této známce se nám podařilo zakoupit štěrkovnu Krčmáň,
která  ještě  začátkem tohoto  roku  byla  naším  rybářským
revírem a o kterou bychom definitivně přišli, pokud bychom neměli dostatek finančních prostředků na její odkup
od původního majitele.

Vážené kolegyně a kolegové rybáři, protože se blíží vánoční čas, dovolte mi, abych vám všem jménem členů vý-
boru našeho územního svazu popřál  klidné prožití  Vánoc a do nového roku popřál  hodně zdraví  a osobní
spokojenosti.

Ing. Pavel Kocián 

Mimopstruhový revír 471 057 na štěrkovně Krčmáň patřil k našim oblíbeným revírům nejen pro rybáře z Přerova
a okolí. Dlouhá léta jsme tuto štěrkovnu ve vlastnictví firmy ZEPIKO mohli bezúplatně využívat k rybolovu. Zlom
ale přišel přibližně před dvěma roky, kdy v souvislosti s ukončením těžby nám byla tato vodní plocha firmou
ZEPIKO nabídnuta k odprodeji.

Na jaře letošního roku byl revír zrušen

V době první předložené nabídky k odprodeji štěrkovny jsme byli zaskočeni poměrně vysokou cenou, neboť k
prodeji byla nabídnuta nejen vodní plocha o výměře 16,6 hektarů, ale i okolní pozemky doposud patřící firmě
ZEPIKO a to o celkové výměře přibližně 5 hektarů. Pokud bychom v té době přistoupili na nabídkovou cenu tak
bylo jasné, že tímto nákupem se připravíme téměř o všechny peníze na tehdejším fondu rozvoje revírů. Proto
jsme byli nuceni tehdejší nabídku firmy ZEPIKO odmítnout. Reakcí bylo, že nám majitel vodní plochy nevydal
příslušný souhlas s využíváním vodní plochy a krajský úřad nám na jaře letošního roku odebral dekret na tento
revír a revír byl de facto zrušen. 

Obrat nastal až se zavedením mimořádné členské známky

Teprve se zavedením mimořádné známky se situace změnila, neboť prvotní odhady hovořily o tom, že touto
známkou  jsme  každým  rokem  schopni  posílit  Fond  rozvoje  revíru  částkou  kolem  5  miliónů  korun.  Tímto
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opatřením byly vytvořeny dostatečné podmínky pro nákup štěrkovny Krčmáň do vlastnictví našeho územního
svazu.  

Po třech dlouhých měsících jednání  došlo nakonec ke shodě,  proto jsme v srpnu tohoto obnovili  jednání  s
vlastníkem štěrkovny ohledně nákupu této lokality. Jednání, ke kterým jsme z naší strany přizvali i advokátní
kancelář Navrátil&Partneři nebyla vůbec jednoduchá. Nejen kvůli nabídkové ceně, ale i s ohledem na veškeré
smluvní  podmínky.  Po  třech  měsících  se  konečně  podařilo  najít  oboustrannou  shodu  a  došlo  k  notářsky
ověřenému podpisu kupní smlouvy. Podařilo se dokonce vyjednat i to, že celková kupní cena za vodní plochu a
příslušné pozemky ve výši 15 miliónů korun byla rozdělena do třech ročních splátek s úrokovou sazbou ve výši
2% p.a. K dnešnímu dni je štěrkovna i s přilehlými pozemky řádně zapsána na katastru nemovitostí jako náš
výhradní majetek.

Nový revír zde bude vyhlášen počátkem příštího roku

Jelikož  nám byl  na jaře  letošního roku odebrán příslušným krajským úřadem dekret  na tento revír,  bude v
nejbližších  dnech  podána  nová  žádost  o  přidělení  dekretu.  Je  reálné  že  tento  staronový  revír  bude  tímto
dekretem vyhlášen počátkem příštího roku a to i s novým číslem revíru.

Jak to bude se zarybněním nového revíru

K samotnému zarybňování může dojít až po přidělení dekretu na tento revír. Zarybňovací plán bude mnohem
vyšší,  než  jsme  měli  v minulosti.  Došlo  totiž  po  domluvě  s prodejcem  ke  změně  v  katastru  nemovitostí  a
vytěžené plochy byly převedeny na skutečný stav, tedy vodní plochu. Na kompenzaci myslí i Statut hospodaření,
který umožňuje v roce vyhlášení revíru z fondu zarybnění uvolnit jednonásobek zarybňovacího plánu. Štěrkovna
Krčmaň bude proto zarybněna dvojnásobným objemem finančních prostředků. Tento nový revír je zatím největší
vodní plochou v majetku nás rybářů v rámci ÚS ČRS, z. s., územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. 

Zde je nutné ocenit,  že každý z našich členů, který  je držitelem naší povolenky, se na koupi tohoto revíru
prostřednictvím mimořádné známky významně podílel. Navíc nám tato mimořádná známka umožní v budoucnu i
další nákupy současných vodních ploch (revírů), o které bychom bez těchto finančních prostředků mohli také
přijít.
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Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,stojíme na sklonku roku 2020, který byl zcela jiný než všechny
předešlé a pevně doufáme, že ten rok 2021 bude jiný a určitě i lepší. S počátkem roku začínají probíhat ve
většině  místních  organizací  členské  schůze,  které  letos  v mnoha  případech  vůbec  neproběhly,  protože  to
neumožnily pravidla stanovená vládou České republiky. Právě na těchto členských schůzích by se měli členové
našeho svazu vyjádřit k aktuálním problémům a sdělit tak vedení jednotlivých místních organizací svůj názor,
který by pak měl také zaznít na územní konferenci.

Dovolte mi cestou tohoto zpravodaje otevřít některá ožehavá témata
a požádat Vás o jejich diskusi na členských schůzích tak, aby na
konferenci  opravdu  zazněl  hlas  alespoň  té  části  členské  základy,
které není osud naší organizace lhostejný.

Prvním  a  důležitým  tématem  je  cena  povolenky. Vzhledem
k drtivé  převaze  se  podívejme  na  povolenku  mimopstruhovou,
protože  ta  pstruhová  je  v podstatě  jakousi  spojenou  nádobou.
Nejprve si tedy musíme shrnout některá fakta z ekonomického vývoje
České republiky. Od roku 2010 se průměrná mzda zvýšila z 23 513

Kč na  34 271 Kč vztaženo k pololetí daného roku. Jistě můžeme namítnout, že na průměrnou mzdu většina lidí
nedosáhne a tak se podívejme na jiné údaje. Minimální mzda činila v roce 2010 8 tis. Kč, zatímco letos je to již
14 600 Kč. Řada našich členů je v důchodovém věku a tak se podívejme i na průměrný důchod, který v roce
2010 činil 10 093 Kč a v roce letošním už dosáhl 14 397 Kč. Posledním a důležitým číslem je také vývoj cen
neboli inflace, která od roku 2010 dosáhla celkem 18,2 %.

Rok Průměrná mzda Minimální mzda Průměrný důchod MP Povolenka

2010 23 513 Kč 8 000 Kč 10 093 Kč 1 300 Kč

2020 34 271 Kč 14 600 Kč 14 397 Kč 1 600 Kč

Změna + 45 % + 82,5 % +42,6 % + 23 % 

Podtrženo a sečteno, vývoj cen povolenky odpovídá celkovému ekonomickému vývoji v České republice
a momentálně asi není důvod tuto cenu nějak zásadně upravovat. Cena je o něco vyšší než by odpovídalo
inflaci a naopak výrazně nižší než byl nárůst platů a důchodů a tak by to asi mělo být i s  přihlédnutím k tomu, že
v tomto období byl zaveden povinný příspěvek do Fondu rozvoje revírů, který nevyplývá z ekonomického vývoje,
ale spíše vývoje společnosti, kdy se mění situace na trhu s cenami vodních ploch a pozemků obecně.

Nabízí se však jiná otázka, která s touto problematikou přímo souvisí a to zda není u členské základny
zájem  o  zvýšení  atraktivity  revírů? Samozřejmě  se  nabízí  jednoduché  řešení,  kdy  můžeme  požadovat
zvýšené  množství  vysazovaných  ryb  za  cenu  zvýšení  ceny  povolenky.  Zvýšení  o  100  Kč  na  1700  Kč  by
znamenalo nárůst ceny o 30 % vzhledem k roku 2010, což by bylo stále o dost nižší než reálný růst příjmů.
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Nebo je tady druhá možnost, a sice snížit množství ryb odnesených od vody, protože každoroční přesun
ryb z chovných rybníků do mrazniček s mezipřistáním v revíru není asi to pravé ořechové pro většinu členské
základny, jako spíše pro menšinu, která může trávit čas u vody právě po podzimním vysazení. Co se nestihne
vychytat na podzim, se dorazí ještě z jara, a v létě, kdy si chce řada členů u vody dopřát zasloužený odpočinek,
již většinou není co chytat. Zamysleme se tedy velmi významně nad tím, že pro běžného rybáře by mělo být
naprosto postačující odnést si během sezóny od vody 20 ks ušlechtilých ryb, protože i v tomto případě
cena takovýchto ryb, velmi významně přesáhne částku investovanou do povolenky, což je bohužel pro většinu
našich členů zcela zásadní atribut a to máme vyčísleno v cenách ryb velkoobchodních nikoli tržních, jak ukazuje
následující tabulka, která byla sestavena na základně průměrných úlovků roku 2019.

Úlovky z revírů ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

započítávané do limitu 40 ks v roce 2019

ks kg kg/ks % ks ze  40
ks

kg za rok cena kg Cena

Amur bílý 3 287 11 245 3,42 1,84% 0,74 2,52 80 Kč 201 Kč

Bolen dravý 205 496 2,42 0,11% 0,05 0,11 80 Kč 9 Kč

Candát obecný 8 249 14 076 1,71 4,62% 1,85 3,15 345 Kč 1 087 Kč

Kapr obecný 149 487 324 203 2,17 83,63% 33,45 72,55 58 Kč 4 172 Kč

Lín obecný 6 998 3 356 0,48 3,92% 1,57 0,75 85 Kč 64 Kč

Parma obecná 422 630 1,49 0,24% 0,09 0,14 260 Kč 37 Kč

Sumec velký 817 6 450 7,89 0,46% 0,18 1,44 160 Kč 231 Kč

Štika obecná 9 276 16 922 1,82 5,19% 2,08 3,79 230 Kč 871 Kč

Celkem 178 741 377 377 6 671 Kč

Tabulka ukazuje jaká je hmotnost a množství ryb, které se vejdou do limitu 40 ks pokud si vezmeme průměrný
úlovek. Jinými slovy z celkového počtu kusů vyjmenovaných ryb ulovených v našich revírech tvoří kapr 83,63 %,
při průměrné váze 2,17 kg/ks. V takovém případě si můžeme do limitu 40 ks započítat 33,45 ks kapra o celkové
hmotnosti 72,55 Kg což je při velkoobchodní ceně 58 Kč za kg částka 4 172 Kč a při běžné tržní ceně 75 Kč za
kg už je to částka 5 441 Kč. Pokud někdo chytá pouze kapry a uloví jich povolených 40 ks, tak je při průměrné
váze 2,17 kg na váze 86,8 kg což je ve velkoobchodních cenách přes 5 tis. Kč a v maloobchodních pak více než
6,5 tis. Kč. Jak napovídají výše uvedené výpočty, tak při snížení počtu kaprů na 20 ks jsme v maloobchodních
cenách  pořád  přes  3  tis.  Kč  což  je  částka,  kterou  musí  většina  členů  uhradit  za  povolenku  a  související
náležitosti. Pokud by snad chtěl někdo namítat, že musí koupit ještě výbavu, krmení a na ryby se dopravit, a jistě
se takoví najdou, pak nezbývá než jim doporučit, aby si pronajali  rybník a věnovali se chovu ryb komerčně,
protože  pro  většinu  členů  je  rybařina  koníčkem,  který  ale  v poloprázdných  revírech  moc  kýžené  zábavy
nepřináší.

Vážení čtenáři,  pokud jste to vydrželi  a dočetli  až sem, zvažte prosím své vystoupení  na členské schůzi a
navrhněte do usnesení z této schůze závazek pro Vaše delegáty na územní konferenci podporovat toto snížení,
které bude ku prospěchu většiny rybářů i našich vod.
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Podzimní zarybňování mne vyprovokovalo napsat pár řádek. Začalo to tím, že nedávno notně vystrašil územní
hospodář MO výzvou, že pokud nedodají informace o zákazu rybolovu i na web US, bude to „velký problém“
vymáhat. Já problém vidím spíše v tom, že to od 1. 1. 2019, kdy se v tomto smyslu změnily BPVRP, nikdo moc
extra a rázně neřešil. 

Ano přiznávám, něco bylo prezentováno, ale že bych někde
viděl  jasně a  přesně napsáno,  co vše musí  být  posláno a
zveřejněno  na  webu  US  kvůli  platnosti  a  vymáhání,  to
skutečně říci  nemohu.  Hlavně to  ale  nikdo  celou tu  dobu
neurgoval, až teď. Ono totiž skutečně nejde o žádnou banální
věc, naopak. Dosud jsem měl opravdu zato, že se to např.
zrovna  krátkodobých  hájení  netýká!  Opravdu  formulace
bodu č.  10 b.  BPVPR 2020 znamená,  že pokud to není  na
webu US, tak to prostě neplatí? Týká se to potom skutečně
všech  různých  sdělení  (na  cedulích),  o  kterých  rozhodují
rybáři? Pokud ano, přimlouvám se min. za zpřesnění formulace
předmětného bodu BPVRP! Dále podle bodu č.  10 d.  BPVRP
2020  se  potom  tím  hospodářem  rozumí  kdo:  územní,  jeho

zástupce(i),  tzv. hospodáři  v MO nebo oni všichni? Je třeba mít v tomto všem absolutně jasno.  Jak se má
potom cítit člen RS, když ho rybář přistižený u vody v době hájení „pošle někam“ s vysvětlením, že na
webu US nic není?! Nevěřím rovněž prezentovanému tvrzení, že drtivá většina MO informaci o hájení zasílá na
US, pohled na příslušnou podstránku webu US hovoří(l) spíše o opaku. Hlavně ale řešením celé problematiky
není přesun celé podstránky BPVRP na hlavní stránku webu US, tam už je toho až moc. Pokud se týká jen
informací  o  krátkodobém  zákazu  rybolovu,  ty  by  šly  odeslat  (na  US)  i  přes  nějaký  formulář  (o  4  polích)
automaticky přímo do tabulky automaticky publikované na webu US, a až s následnou případnou kontrolou.
Výrazně by se vše urychlilo.  

Celý tento jinak vcelku dobře myšlený systém hájení stojí a padá na rychlosti přenosu informace typicky
od hospodáře MO přes jednatele MO až na US. Problém opravdu asi není napsat email na US, ale vědět co
napsat a potom to někde někým rychle zapsat, aby se nestalo, že informace na webu US bude dostupná v
polovině vyhlášené doby hájení, resp. 2 měsíce po začátku platnosti nějakého jiného rozhodnutí. Problém ale
někdy nastává už  u  dodavatele  násady,  který  avizuje  příjezd  ve středu,  aby  nakonec  přijel  v  sobotu  nebo
dokonce další  týden. Má smysl ale hlásit  dobu hájení raději  „dopředu“. Co když se vyskytne později nějaký
problém? V kontextu výše napsaného potom člověka i napadne, zda není lepší se vrátit k jednotné době
hájení, alespoň na podzim, příp. i na jaře (mimo ostatní případy). Proč se vlastně opustilo společné podzimní
měsíční hájení? Bylo zbytečně dlouhé pro „kapraře“? Dravých ryb se to přece tehdy netýkalo. Nebo snad kvůli
obtížnější  kontrole  RS?  Tomu  moc  nevěřím,  z  auta  a  dalekohledem  toho  moc  stejně  nezkontrolujete.  Co
kdybychom  se  k  tomu  zkusili  vrátit  s  tím,  že  by  společnou  (kratší)  dobu  hájení  vyhlašoval  VUS  (územní
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 Ach ty nešťastné doby hájení …….
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hospodář), příp. po dohodě s vybranými MO, každý rok podle momentální situace? A dále bych v tu dobu např.
neomezoval lov ryb přívlačí nebo na uměl. mušku. Je to velká utopie? 

Samostatným problémem jsou  tištěné  BPVRP a  popisy  revírů   vers.  na  webech  (elektronické),  jiné
pokyny a různé další cedule u vody. Ono totiž není cedule jako cedule, ale to je na jinou diskuzi. Další věcí je,
kde všude umístit  ceduli a co vše je myšleno přístupovou cestou. Jsem proti věšení cedulí na každý strom,
vlastně obecně vůbec na stromy. Avšak někteří rybáři jsou „na zabití“. Letos na konci jara, možná že už bylo
dokonce i po 16. červnu, mne vytočil jeden přespolní rybář, který nevěděl, že u nás je nově zvýšená míra
štiky a candáta, přitom seděl 15 m pod krásnou novou cedulí na sloupku, na které to měl jasně a čitelně
napsáno a musel kolem ní nutně projít. Vím, že říkat někomu, že neznalost (zákona) pravidel neomlouvá, je
vcelku  zbytečné,  ale  potom se  zase  přimlouvám  za  lepší  formulaci  BPVRP s  cílem  eliminovat  nejrůznější
(pseudo) výmluvy rybářů na nedostupnost, nepřítomnost nebo absenci nějaké potřebné klíčové informace.

Poslední věcí je prezentace doby hájení, rozuměj rozsahu platnosti (neplést např. s počítáním lhůt). Při čtení
některých formulací je až s podivem, co vše je člověk schopen vymyslet. Chápu, čeština není zrovna lehký jazyk,
ale přesto. Je opravdu nezbytné psát hrůzy typu: Na revíru 471022 platí zákaz rybolovu od 25.10.2020 (včetně)
–  7.11.2020(včetně)?  Není.  Jen  je  třeba  dodržovat  pár  zásad.  Např.  nemíchat  slova  a  znak  pomlčky  (ne
spojovník), pozor na jedno- a víceslovné názvy a dodržovat mezery tam, kde mají být. Psaní slovíčka včetně je
absolutně zbytečné. Takže hodně stručně, správně je např:

 ...zákaz rybolovu je 3.–16. 11. 2020

 ...zákaz rybolovu je 3. 11. – 16. 11. 2020

 ...zákaz rybolovu je od 3. listopadu do 16. listopadu 2020

A dovětek na závěr. I s vědomím toho, že po vysazení (mírové) ryby by měly dostat nějaký čas na adaptaci na
nové prostředí atp.,  veškeré hájení ryb zřizované v souvislosti s vysazováním by hodně ztratilo smysl,
kdyby rybáři neměli možnost si ponechat v týdnu po konci hájení za pět dnů až 10 ks vyjmenovaných
druhů ryb, příp. i 15 ks  PD v MP revíru. A to nesmí být navíc konec měsíce. V současnosti platný měsíční limit
10 ks vyjmenovaných druhů ryb v našem US u roční povolenky, který mimochodem v různé podobě už existuje v
našem US min. od roku 2009, není sto efektivně bránit rybářům v obléhání ryb. revírů po ukončení hájení. Ale
bohužel nejde jen o ponechané ryby, i samotná nadměrná (CHaP) docházka může být nemalý problém, obé zvl.
na malých revírech. Jak jiné to mají lovící na P revírech: méně ryb, limity docházky, hájení po vysazování ryb
žádné, informace o vysazování poskrovnu. A žijí – musí…

Místní  organizace ČRS Ostrava dlouhodobě spolupracuje s okolními  obcemi a to jak s  magistrátem města
Ostravy, tak i s některými městskými obvody. Výsledkem této spolupráce je mimo jiné i finanční podpora činnosti
naší místní organizace. Dovolte mi, abych vás seznámil se dvěma konkrétními příklady takovéto spolupráce.

Dar městského obvodu Slezská Ostrava

V roce 2020 byl naší místní organizaci poskytnut ze strany městského obvodu Slezská Ostrava finanční dar ve
výši 50 000 Kč na nákup amura bílého.  
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Důvodem žádosti  o  finanční  podporu,  kterou  podal
výbor naší místní organizace byla podpora likvidace
měkkého  vodního  rostlinstva  u  revíru  č.  471  066,
podr. 8 v lokalitě pískovna U bunkru. Jde v pořadí již
o  třetí  poskytnutí  finanční  daru  v  uvedené  výši  v
posledních  pěti  letech. Násada  amura  byla  do
pískovny  vypuštěna  za  účasti  starosty  městského
obvodu  pana  Richarda  Rezeše  a  místostarosty
Vladimíra Ličky.

Výbor  místní  organizace  Ostrava  děkuje  tímto
městskému obvodu Slezská Ostrava za vstřícnost v
řešení  problematiky  zarůstání  vodní  plochy  revíru
vodním rostlinstvem.

Dotace města Ostravy

V  měsíci  listopadu  byla  místní  organizaci  ČRS
Ostrava  poskytnuta  účelová  investiční  dotace  z
Fondu životního prostředí města Ostravy. 

Předmětem  dotace  byl  předložený  projekt  na
pořízení  odlovného  zádového  agregátu  od  německé  firmy  HANS GRASSL.  Poskytnutá  investiční  dotace  z
Fondu životního prostředí města Ostravy je v částce 90 000 Kč, celková částka projektu je ve výši 135 000 Kč.
Výbor  MO  Ostrava  chce  tímto  poděkovat  poskytovateli  dotace  městu  Ostrava,  zejména  pak  náměstkyni
primátora města Ostravy paní Mgr. Kateřině Šebestové za podporu našeho projektu při procesu schvalování v
Radě a zastupitelstvu města Ostravy.

Konec bezplatných povolenek 

Na zasedání výboru územního svazu bylo rozhodnuto, že s platností od 1.1.2021 se nebudou z důvodů možné
manipulace s bezplatnými povolenky tyto typy povolenek již  tisknout  a ani  jednotlivým místním organizacím
přidělovat.

Ale ti,  kteří  mají  v místní organizaci nárok na bezplatnou povolenku (dle stanoveného klíče rozdělení) o nic
nepřijdou, neboť každá místní organizace dostane začátkem příštího roku finanční dotaci ve výši odpovídající
celkovému počtu dříve vydaných povolenek. Takže, pokud si ti  co mají  nárok na bezplatnou povolenku tuto
povolenku odeberou,  tak  dostanou povolenku  s  ceninou,  kde bude  uvedena  skutečná cena  povolenky,  ale
nemusí za tuto povolenku nic platit. S tímto opatřením zároveň končí přidělování bezplatných povolenek členům
výboru územního svazu a členům územní dozorčí komise.

Pracovní komise pro rybářskou stráž zahájila svou činnost

Na  říjnovém  zasedání  výboru  územního  svazu  byla  schváleno  vytvoření  operativní  pracovní  komise  pro
rybářskou stráž. 
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Hlavní náplní této komise, která ve složení: předseda komise -  Petr Machala, členové komise -  Ing. Kamil
Drobek,  Bc.  Jan Hloušek,  Ing.  Pavel  Haas  a  Tomáš Nitka  bude  zpracovat  návrh  reorganizace činnosti  jak
profesionální, tak i dobrovolné rybářské stráže s cílem zvýšení podpory aktivním členům rybářské stráže. To vše
na základě výstupů z naší elektronické aplikace, kterou k dnešnímu dni využívá již téměř 200 členů rybářské
stráže z 30 místních organizací.

Předložený návrh reorganizace rybářské stráže bude následně předložen našemu výboru územního svazu k
projednání a schválení.

Pan František Doležal opustil naše řady

Ve středu, 4. listopadu 2020 opustil naše řady ve věku 84 let dlouholetý člen
místní organizace ČRS Ostrava, pan František Doležal.Pan František Doležal
zastával v letech 1994 až 2006 funkci předsedy našeho územního svazu a v
tomto období byl také členem Rady ČRS. 

Ve své místní organizaci se navíc ve funkci vedoucího mládeže intenzivně 
věnoval našemu rybářskému dorostu.

Čest jeho památce.

Životní jubileum Petra Řezníčka 

Dne 13. 12. 2020 oslaví 80. narozeniny pan Petr Řezníček.Petr Řezníček působil dlouhá
léta  ve  funkci  předsedy  místní  organizace  ČRS Ostrava  a  byl  také  členem výboru
našeho územního svazu.

Věnoval se rovněž jako úspěšný závodník sportovní činnosti v LRU.

Hodně zdraví  a  duševní  pohody  do dalších  let  přeje  výbor  místní  organizace  ČRS
Ostrava a k přání se připojují i členové výboru našeho územního svazu.

Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 19. 11. 2020

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

 Bere na vědomí:   

.Informace ke kontrole usnesení z minulých zasedání a došlou poštu

.Informace a zprávy podané k bodům 2 – 4 ( Plán práce ) a informace k bodům 5, 6.            
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 Schvaluje:  

.Zaslání stanoviska a návrhu k RIS členům Repub. rady ČRS a Republ. radě ČRS -sekretariátu ( příloha ).

.Zákaz rybolovu na postiženém revíru Bečva a to až po soutok s Moravou do konce roku 2020 a od 1.1.2021
do odvolání zavedení režimu „ Chyť pusť  “.

.Zadání rozborů rybí svaloviny z postiženého revíru Bečva.        

.Zahájení kroků k soutěži na realizaci RZ Pašůvka.

.Požadavek  P.  Němce  o  zasílání  zápisů  ze  zasedání  Rady  ČRS  a  znovuzavedení  úložiště  materiálů
k projednání na zasedání VÚS  ( na www. stránce ).

.Výstup  šetření  provedený  V.  Sklenářem.  Pilotní,  v roce  2020  bez  dopadů   na  MO.  Viz.  text  výše  –
odůvodnění nutnosti dodržování odvodů a pravidel.                          

   Ukládá: 

127. Jednateli a předsedovi zaslat stanovisko k RIS na Radu ČRS Praha a členům Republikové Rady.

128. Hospodáři  a jednateli  zveřejnit  na www přesnou formulaci  opatření na postiženém úseku Bečvy
zajistit předání informace hospodářům úseků a ošetřit revíry informačními cedulemi.

129. M. Odložilíkovi a jednateli zajistit rozbory rybí svaloviny ryb z postižené Bečvy ( ochrana rybářské
veřejnosti ).

130. Jednateli a J . Širůčkovi zahájit kroky k soutěži na RZ Pašůvka.

131. Jednateli zasílat po doručení zápisů zasedání Rady ČRS všem členům VÚS ČRS., na www úložišti
ukládat materiály k projednání VÚS s předstihem. 

132. Po nákupu elektromotoru pro potřeby RS, zavést sledování motohodin, resp. využitelnosti tohoto
vybavení. 

133.  Jednateli ukončit šetření zájmu o pojištění statutárních orgánů MO. Výsledek zaslat na Radu ČRS.

134. Jednateli – rozeslat informaci o způsobu zúčtování“ bezplatných „ povolenek pro rok 2021 a pokyny
pro výdej zlevněných – ZTP povolenek (byly fyzicky vydány při kontrole ).
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