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Územní svaz není Ostrava
V poslední době se na rozličných diskuzních fórech hojně probírají okolnosti
ohledně plnění brigádnických povinností v místní organizaci Ostrava za poslední léta. Nechci zde hodnotit, kde je jádro vzniklých problémů, neboť nemám dostatek informací. Pevně však věřím, že se to vedení MO Ostrava podaří nakonec zdárně vyřešit.
Co mně osobně však na celé záležitosti dost mrzí, je to, že velká část diskutujících dává do přímé souvislosti současné problémy MO Ostrava s naším
územním svazem. Snad je to tím, že sídlo našeho územního svazu je v Ostravě. Ale tím veškerá podobnost končí. MO Ostrava je tak jako náš územní svaz naprosto samostatným subjektem.
Ing. Pavel Kocián

Jak se vám dnes daří v Orlové?
zeptali jsme se Pavla Beliančína, jednatele místní organizace
Zhruba před rokem došlo ve výboru Vaší MO k výrazné obměně. Můžete nám sdělit důvod této obměny?
Po dlouhém přemlouvání Tomášem Slívou, dnes pokladníkem naší MO, jsem se vrátil po několika letech do mé
domovské organizace. V této organizaci jsem vyrůstal a pak „utekl“ jinam. Dnes jsem rád, že jsem se rozhodl
vrátit a trošku to tady nasměřovat správným směrem. Do výboru jsem byl zvolen v roce 2018 a to do funkce
jednatele. Jako jednatel jsem byl člověkem jen do počtu, stejně jako pokladník Tomáš Slíva. Vše nám bylo
přehlasováno bývalým vedením. Vždy si většina výboru odsouhlasila své a naše návrhy, třeba zavedení
programu na výdej povolenek, byl zamítnut. Tímto programem jsme chtěli mít lepší přehled o výběrech různých
poplatků od členů. Tohle si vše řídil bývalý předseda a my do toho neměli šanci vidět. Stejný problém byl
s bývalým hospodářem, k nám se nedostaly ani termíny výlovu a zarybnění z územního svazu. Vše probíhalo jen
s vybranými lidmi. Když jsme se o výlovu dozvěděli z jiných zdrojů, tak jsme byli vyhazováni se slovy„Co tady
děláte, tady vás nikdo nezval“. V tu chvíli byly dvě možnosti, buď znovu „utéct“ jinam, nebo prosadit jakýmkoli
způsobem zájmy naše a hlavně naších členů. Těžko jsme mohli obviňovat hospodáře, že ryby nebyly vypuštěny
do revíru. Papírově vše sedělo. Až jednoho dne udělali chybu a byli přichyceni s rybami, které už měli být dávno
v revíru. Tím se vše rozeběhlo.
Dnes už nám vše prozrazují čísla, jak ve financích tak také ve vylovených rybách v naších revírech. Ještě
nemám celkovou sumarizaci, ale v naších revírech naší členové v roce 2019 nachytali více kaprů, než všichni
rybáři (i z jiných organizací) v roce 2018. Na konečné číslo jsem sám zvědav.
Co se novému výboru za minulý rok podařilo?
V první řadě, asi udělat si spoustu nepříjemností doma a také v práci. Převzetí naší MO v takovém stavu
vyžaduje mnoho času, který jsme kdysi věnovali svým rodinám a naší práci. Vůbec toho ale nelituji, dnes máme
ryby v revíru a finance taky pomalu „rostou“.
Dalším bodem je skvělá spolupráce s našim výborem územního svazu, městy Petřvaldem a také s Orlovou.
V minulosti tomu tak nebylo a jen jsme poslouchali, jak nám všichni házejí klacky pod nohy. Se všemi jsme
neustále v kontaktu a hodně nám pomáhají. Při obchůzkách kolem revíru většina rybářů chválí zarybnění naších
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vod. Bohužel se najde pár jedinců, co nebudou spokojeni nikdy. Také bývalý předseda se pořád nesmířil s tím,
že skončil a pomlouvá nové vedení. Tohle ale zatím přehlížím, za své období taky udělal i něco k prospěchu naší
organizace.

V roce 2019 proběhlo hodně jednání týkajících se naších revíru, všechny revíry jsou dále v soupisu revíru a
mohou být využívány členy ČRS.
Zrekonstruovali jsme budovu, jelikož vnitřní prostory byly v havarijním stavu, celá léta se tam neinvestovala ani
koruna. S rekonstrukcí nám pomohli sponzoři a lidé, kteří si za svou práci nevzali ani korunu. Pár peněz nás to
stálo, ale nebude dlouho trvat a vynaložené finance budou brzy zpět za úsporu elektrické energie, hlavně na
vytápění. Také se nám podařilo přilákat hodně mladých rybářů, to je pro nás hodně důležité, jednou to po nás
budou muset převzít. Letos všem dětem, kteří měli povolenku v předchozím roce, zaplatí novou povolenku firma
Osbau. Tato firma nám loni sponzorovala i tradiční dětské závody.
Máme nastavený čistý systém, kde se nedá udělat nic za zády jiných. Požadujeme kontroly z řad profi rybářské
stráže při každém výlovu a vysazování ryb. Výlovy netajíme a jsou s předstihem oznámeny na naších stránkách.
Naše organizace je všech členů a nikoli výboru a tak to musí zůstat.

2

ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Aktuality z našeho územního svazu

Březen 2020

Jaké jsou vaše nejbližší plány do budoucna?
Pokračovat v tom co děláme. Myslím, že jdeme správným směrem a čeká nás ještě hodně práce. Potřebujeme
sehnat člověka, který by se věnoval dětem a kroužku. Máme plno nápadů, které stojí hodně peněz. Tyto nápady
a plány budou přínosem pro naší MO, ale nechceme naší organizaci zadlužovat, proto hledáme i jiné možnosti.
Tyto projekty nemohu zatím zveřejňovat, plno lidí by mohlo naše plány převzít a realizovat. My si nemůžeme
dovolit investovat miliony z půjčky a vystavit tak naší organizaci velkému nebezpečí. Až proběhnou základní
jednání, rád se se všemi o tyto plány podělím.
Jedno ale prozradit mohu, nyní se snažíme o odkup pozemků pod naší klubovnou. Bohužel v minulosti, když tyto
pozemky byly za pár peněz, se raději platil směšný nájem. To ale byla jiná doba. Dnešní nájmy jsou úplně jinde a
navíc pořád hrozí nebezpečí, že si tu boudu budeme muset přestěhovat jinam. Dnešní ceny pozemků jsou
hodně vysoko, ale ten pozemek je pro nás důležitý.
Určitě musíme pokračovat ve spolupráci s městy v okolí, diskutovat o problémech a nápadech. Takových setkání
se starosty již proběhlo několik a vždy se podařilo něco vyřešit. I starostové z Orlové a z Petřvaldu vidí, že v naší
organizaci se vše změnilo k lepšímu, proto se nám snaží maximálně pomáhat.
Závěrem bych chtěl poděkovat našemu pokladníkovi, je to má pravá ruka. Při mé práci nejsem schopen být
všude a tento člověk mě vždy zastoupí. Nebojím se ho poslat kdekoli. Je výřečný (což se o mně říct nedá) a vše
dokáže rychle vyřídit.

Možnosti financování dobrovolných aktivit spolků
Bc. Libor Kocinec
Jednou ze základních funkcí územního výboru je metodická pomoc jednotlivým místním organizacím.
V současné době je možné dosáhnout na některý z dotačních titulů, o kterých vás aktuálně informujeme.
Orientovat se ve složité administrativě není jednoduché, zvlášť v prostředí dobrovolných spolků, kdy funkcionáři
věnují svůj volný čas k plnění úkolů souvisejících s běžným fungováním organizace. Spolková aktivita vyžaduje
především nadšení, vůli a prostředky. Ty lze získat z různých zdrojů. Obecní samosprávy podporují už z principu
práci s dětmi a mládeží v různých kroužcích. Každá taková akce je vítána. Prostřednictvím Zpravodaje, který je
distribuován do všech místních organizací ČRS, budeme upozorňovat na některé zajímavé možnosti získávání
financí pro podporu našich společných aktivit v oblasti práci s dětmi, ochrany přírody, hospodaření a obecně ve
vztahu k rybářskému sportu. Za pozornost určitě stojí projekt Nadace ČEZ. V následující tabulce jsou uvedeny
všechny potřebné informace, včetně odkazu na web. Všechny nápady, které pomohou zaujmout nové členy,
především děti, jsou prospěšné a vítané. Podělme se prosím o ně mezi sebou prostřednictvím tohoto periodika.
V Třinci jsme loni na začátku školního roku uspořádali na rybníku u klubovny Lov ryb pro děti do 15-ti let. Ze
sponzorských darů se zakoupilo 100 kg duháka. Pro děti, které nikdy nechytaly, byly připraveny k zapůjčení
udice. Asistovali jim členové naší MO. Každý účastník si mohl ulovit 2 ryby. Doprovodná akce byla ukázka
výstroje a výzbroje Policie. Na závěr provedli psovodi ukázku výcviku služebních psů.
Zkuste to i u vás.

Podpora regionů 2020
Poskytovatel: Nadace ČEZ
Ukončení příjmů žádostí: 31.12.2020
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Maximální výše podpory na projekt: Není stanovena
Spoluúčast:

Není stanoven poměr mezi grantem a spoluúčastí příjemce.

Realizace projektu:
Nadační příspěvek lze využít nejpozději do 365 dní po datu podání žádosti.
Podporované aktivity:
Podpora veřejně prospěšných aktivit za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem, vědy, vzdělávání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů či životního prostředí.
Důležité: U projektů se schválenou částkou nad 250.000 Kč povinnost auditu.
Náležitosti žádosti o dotaci: Položkový rozpočet
Zdroje:
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/podpora-regionu-2020/podpora-regionu2020_podminky-grantoveho-rizeni.pdf

V Přerově málem chyběly židle
Ing. Pavel Kocián
V sobotu, 22. února se v objektu MO Přerov uskutečnil již tradiční aktiv předsedů místních organizací našeho
územního svazu. Na programu bylo projednání přípravy BPVRP na rok 202, informace o možnosti pojištění
statutárních zástupců MO a průzkum zájmu o bezhotovostním systému plateb v MO. Účast předsedů a zástupců
MO byla letos proti jiným rokům rekordní, takže málem nebylo kde sedět. Ale kolegové z MO Přerov to nakonec
zvládli na výbornou, včetně výtečného občerstvení.
Hned po přivítání zúčastněných pokračoval program podáním informací o možnosti pojištění odpovědnosti
statutárních zástupců všech organizačních složek ČRS – od místních organizací přes územní svazy až po
Radu ČRS. Současné dění spojené s vedením organizačních jednotek Svazu přináší úskalí v podobě celé řady
vážných rozhodnutí a tím i odpovědnosti statutárních orgánů. Zejména po podpisu smluv, které se můžou
navenek tvářit jako dobře koncepčně sepsané, v průběhu nebo po realizaci předmětu smlouvy se např.
zhotovitel díky záměrně zapracovaným frázím do textu smluv vyváže ze smluvního vztahu a výsledkem je dílo
nevalné kvality, ke kterému není vůle ze strany zhotovitele provést reklamační opravy. Dojde ke škodě, za kterou
musí nést někdo odpovědnost. Těmi odpovědnými se najednou stávají statutární zástupci – předseda a jednatel.
Ti v dobré víře že konají jak nejlépe dovedou se stávají odpovědni za vzniklou situaci a podle platného
občanského zákoníku oba ručí svým vlastním majetkem. Je tedy v zájmu všech složek ČRS mít pro tyto případy
uzavřeno pojištění odpovědnosti za případné škody. Účastníkům aktivu byly předloženy dvě nabídky pojišťoven.
U obou nabídek se v rámci ČRS jako celku odvíjí cena za pojištění od počtu pojištěných subjektů – čím jich bude
víc pojištěno, tím je roční částka za pojistku nižší. V této souvislosti byli přítomni vyzváni, aby písemně vyjádřili
zájem či nezájem o uzavření pojistky. Dle písemného soupisu se kladně vyjádřilo 34 zástupců místních
organizací.
Dalším bodem aktivu bylo projednání přípravy BPVRP pro rok 2021. Aby zástupci MO měli možnost
projednat navrhované změny na svých členských schůzích, byli hospodářem našeho územního svazu
seznámeni s hlavními připravovanými změnami, což je opětovný návrh na zvýšení míry u candáta a štiky a
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stanovení minimální míry nástražních rybek. V diskusi k tomuto bodu se vyjádřila řada přítomných s kladnými i
zápornými názory a návaznostmi na další ustanovení BPVRP.
K detailnímu projednání návrhu bylo doporučeno postupně svolat zástupce MO ČRS v dříve stanovených
regionech (hospodářský odbor) a zde se pokusit sjednotit stanoviska k uvedené problematice. Tímto opatřením
by se usnadnilo projednávání a schvalování BPVRP na letošní územní konferenci

Ještě před závěrečnou diskuzí byli účastníci aktivu seznámeni s návrhy na změnu Stanov, které náš územní
svaz v termínu předložil zástupcům Rady ČRS a také byla zájemcům z řad MO nabídnuta možnost konzultací
k problematice a k zavedení systému bezhotovostních plateb.
V obecné diskusi pak byly vzneseny dotazy k problematice sumarizace úlovků, BPVRP, kompetenci rybářské
stráže, deponování zadržených povolenek a také problematika Stanov ČRS v souvislosti s připravovaným
návrhem na jejich změny.

Zabraňte šíření račí moru
AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Poodří
Račí mor je jedna z nejvážnějších hrozeb, která ohrožuje naše raky. Původcem nemoci je plísni podobný
mikroskopický patogen Aphanomyces astaci, který žije v krunýři raků. Toto onemocnění přenášejí nepůvodní
severoamerické druhy raků (např. rak pruhovaný, rak signální, rak mramorovaný či rak červený).
Račí mor napadá výhradně raky a kraby, jiným živočichům neubližuje. Přenos račího moru je velmi snadný –
jeho spory jsou přítomny ve vodě a lze je přenést např. na vlhké obuvi, na rybářském náčiní, nebo při přenosu
vody.
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Pro záchranu našich raků je třeba dbát na následující doporučení:



v žádném případě nikde nevypouštějte nepůvodní druhy raků! Nebezpečný je i únik raků z akvarijních
chovů či zahradních jezírek nebo i vypouštění vody plné spor račího moru



na místě masového úhynu raků s podezřením na račí mor nejlépe přerušte veškeré rybářské aktivity,
nepřenášejte raky jinam a nevstupujte do vody, v žádném případě nepoužívejte stejné rybářské vybavení
na dalších místech



nepřenášejte žádné raky mezi lokalitami! Platí i pro dobře míněné pokusy o ,,záchranu“ (mohou být
nakaženi a zavléct tak mor do zdravé populace)



dezinfikujte preventivně rybářskou výstroj:
A) opravdu dokonalé vysušení sítí, holínek, nádob apod. (spory mohou zůstat živé i ve vlhkém blátě na
holínkách!)
B) dezinfekční přípravky na bázi jódu nebo chlóru (např. Savo v koncentraci doporučené výrobcem pro
běžnou dezinfekci)
C) horká voda
D) kombinace některých výše uvedených možností (sníží pravděpodobnost přenosu nemoci na
minimum)



stejnou zásadu (dezinfekce vybavení, alespoň dokonalým vysušením) by bylo vhodné dodržovat
preventivně i před každou prací na místech se známým výskytem původních druhů raků



vysoce riskantní je převoz ryb z kontaminovaných lokalit na místa s výskytem našich raků



nikdy neodebírejte a nepřevážejte vodu z míst, kde se račí mor objevil

V roce 2019 byl zaznamenán úhyn raků na račí mor na toku Frýdlatská Ondřejnice, šíření nákazy je tedy stále
aktuální a nabádáme tak ke zvýšené opatrnosti v okolních tocích.
V případě podezřelého úhynu raků kontaktujte neprodleně AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Poodří
(poodri@nature.cz) či Výzkumný ústav vodohospodářský (jitka.svobodova@vuv.cz).
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Krátce z našeho územního svazu
Ing. Pavel Kocián
Diskuzní fórum územního svazu má sloužit svému účelu
Na diskuzním fóru našeho územního svazu https://www.rybsvaz-ms.cz/diskuzni-forum.php se v poslední době
množí příspěvky přímo nesouvisející s činností a posláním územního svazem. Například v poslední době se tam
objevují příspěvky zabývající se problémy s výběrem neodpracované brigádnické povinnosti v MO Ostrava.
Proto bych chtěl zde připomenout všem diskutujícím, že územní svaz není nadřízenou složkou místních
organizací, ale že podle platných stanov je základním úkolem územních svazů organizovat územní rybolov,
koordinovat činnost místních organizací a poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a služby. Proto se
svými dotazy a připomínkami, které se týkají místní organizace obracejte výlučně na příslušnou místní
organizaci nebo na diskuzní fóra jejich webových stránek. Na diskuzní fórum územního svazu vstupujte
prosím pouze v případě vašich dotazů nebo připomínek, týkajících se výlučně našeho územního svazu

Důležitá informace všem, kteří nám píší
V průběhu roku dostávají členové výboru našeho územního svazu hodně vašich e-mailů, ve kterých se na nás
obracíte se svými dotazy, připomínkami apod. To je dobře, neboť je důležité mít zpětnou vazbu a znát názory
řadových členů. Ale v poslední době dostáváme spoustu anonymních mailů, ze kterých je nanejvýš zřejmé, že se
pisatel podepisuje smyšleným jménem. Takové maily samozřejmě neplní svůj účel a svým obsahem silně
připomínají některé příspěvky na diskuzních fórech různých webů. Proto jsme se ve výboru územního svazu
rozhodli odpovídat pouze na tu korespondenci, kde pisatel kromě svého jména a příjmení uvede i název
své mateřské místní organizace.

Pomozte nám uklidit Slezskou Hartu
Ve spolupráci s odborem čistoty vod a životního prostředí
našeho územního svazu proběhne v sobotu, 4. dubna
2020 úklid pobřežních ploch našeho největšího revíru,
Slezské Harty. V rámci této akce budou vytipována
strategická místa kolem celé přehrady a také místa pro
parkování a sraz účastníků této akce. Povodí Odry, s.p.
poskytne loď pro svoz odpadků, případně i další techniku.
Podrobnější informace k této akci budou včas
zveřejněny na našem webu a to v sekci Aktuality z
VÚS a na stránce Informace z odborů a komisí ÚS.
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ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Aktuality z našeho územního svazu

Březen 2020

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 19. 2. 2020
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
I. Bere na vědomí :
1

Kontrolu plnění usnesení.

2

Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.

3

Informace z jednání Rady ČRS Praha.

4.

Projednání problematiky rybníka Pašůvka.

5.

Přípravu Aktivu předsedů MO ČRS.

6.

Podané informace k přípravě zpracování uzávěrky za r. 2019 a rozpočtu na r. 2020 ÚS ČRS.

7.

Posun termínu dokončení aplikace pro RS v souvislosti s projednanou nutností víceprací.

8.

Informaci p. Sklenáře a územní DK ke stížnosti p. Pecucha.

9.

Informaci ke zpracování sumarizace úlovků za územní povolenky za r. 2019.

10.

Pokračování v průzkumu populací pstruha obecného na vybraných revírech ÚBO AV ČR v rozsahu
300.000,- Kč a navýšení osazovacího plánu na těchto revírech o 120.000,- Kč z fondu zarybnění.

II. Schvaluje :
1.

Návrhy na vyznamenání předložené MO ČRS : Vítkov, Litovel, Krnov, Zábřeh, Přerov, Vsetín.

2.

Úhradu částky 7 763,- Kč pro MO Jablunkov na nákup jiker pro wibertboxy dle faktury dodavatele Martin Nieslaník.

3.

Svolat jednání předsedů odborů a komisí na den 12.3.2020 v 15:30 hod.

4.

Navýšení dohodnuté ceny připravované aplikace pro členy rybářské stráže o 18 tis. Kč z důvodu vzniklých
víceprací.

5.

Dotaci pro MO ČRS Lipník ve výši 10 000,- Kč u příležitosti oslav 100. výročí založení spolku.

6.

Cenovou nabídku na vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby) a provádění stavby
„Rekonstrukce rybníka Pašůvka v k.ú. Horní Suchá“ – firma Ing. Luděk Halaš, cena díla 98 000,-Kč bez DPH.

7.

Upravit rozsah výstrojního řádu pro členy profesionální RS (dle uzavřených smluv).

8.

Na základě korespondenčního hlasování ze dne 9.2.2020 zpět vzetí návrhu na smír s FY. ZAMIN Kar, s.r.o.

9.

Zajistit výběrové řízení na obsazení místa jednatele územního svazu.

III. Ukládá:
74.

Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

75.

Všem MO ČRS - nahlásit místo a termín konání členské schůze v r. 2020.

76.

L. Kocincovi - dopracovat metodiku pro účtování záchranných odlovů v MO dle projednání –
T – do 19.3.2020

77.

J. Hlouškovi – zpracovat stanovisko k rozhodnutí KÚ Olomouc ve věci rozhodnutí o vyhlášení revíru Blatecký mlýn
T. 28.2.2020
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