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Vážení kolegové, příznivci
Petrova cechu,
dostává se k Vám historicky první číslo Zpravodaje
výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a
Slezsko.

Nově zvolený výbor našeho územního svazu se již
na své ustavující schůzi rozhodl, že v rámci zvýšení
informovanosti členské základny bude tento Zpravo-
daj vydávat a umisťovat na náš web.

Účelem Zpravodaje bude poskytovat  našim členům
aktuální informace o dění v celém našem územním
svazu.

Pevně věřím, že tento Zpravodaj splní svůj účel.

Ing. Pavel Kocián 

předseda výboru Územního svazu pro Severní
Moravu a Slezsko

První  sobota  měsíce  června  se  nesla  ve  znamení
konference našeho územního svazu, která proběhla v
hotelu Bartoš, ve Frenštátě p/R. Hlavním bodem této
konference  byla  volba  předsedy  a  nových  členů
výboru.  Po  vyhlášení  výsledků  tajných  voleb  bylo
jasné, že došlo k výrazné obměně stávajícího výboru.
Z původního výboru byli  zvoleni pouze tři  členové a
nově  bylo  do  výboru  zvoleno  sedm  nových  členů,
které nominovaly jejich místní organizace. 

Hned  po  skončení  konference  se  členové  nově
zvoleného výboru sešli na krátké neformální schůzce,
kde byly formulovány tyto hlavní směry činnosti:

Dlouhodobá koncepce činnosti VÚS

Aktivní komunikace se zástupci MO

Transparentní politika VÚS vůči MO

Omezení  investic  nesouvisejících  se  základní
hospodářskou činností

Zvýšení úrovně poskytovaného servisu pro MO

Většina  nás,  nových  členů  výboru  si  na  první
ustanovující schůzi připravovala plán, jak nejlépe začít
naplňovat vytyčené směry činnosti.  Bohužel hned na
první  schůzi výboru jsme si  uvědomili,  že sice naše
představy  o  nové  podobě  územního  svazu  jsou
reálné,  ale  jejich  prosazení  nebude  tak  rychlé,  jak
jsme  si  představovali.  Nastoupili  jsme  totiž  do
rozjetého „vlaku“, který je nutno udržet v chodu a
pak teprve dohánět jeho zpoždění. 

Proto  jsme  museli  urychleně  projednat  podobu
BPVRP  pro  rok  2019,  neboť  termín  tisku  se
nebezpečně blížil, proto jsme museli rychle projednat
a schválit naše připomínky ke stanovám a jednacímu
řádu ČRS, které se budou schvalovat na podzimním
sněmu  ČRS,  proto  jsme  se  museli  věnovat  dalším
neodkladným záležitostem.

Přesto  se našich  představ nové podoby našeho
územního  svazu  nevzdáváme.  Jen  to  bude  chtít
trochu víc času.

Začátkem června jsme nastoupili do rozjetého vlaku,
který má navíc zpoždění
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V  polovině  července  byl  po  nezbytné  kolaudaci
zahájen  provoz  našeho  Informačního  a  školícího
centra  v  Roudně  na  Slezské  Hartě.  Toto  středisko
mimo jiné nabízí našim členům ubytovací prostory v
krásném prostředí loděnice, přímo na břehu Slezské
Harty.  Kromě  jednoho  apartmánu  s  vlastním
kuchyňským  koutem  a  sociálním  zařízením  jsou  k
dispozici další tři pokoje se společnou koupelnou, WC
a společnou kuchyní. 

Rezervační systém, který usnadňuje proces 
vaší objednávky

K  zajištění  ubytování  na  tomto  středisku  slouží
jednoduchý rezervační  systém, který je  dostupný na
webu  našeho  územního  svazu  a  to  konkrétně  na
adrese http://rybsvaz-ms.cz/lodenice-roudno.html 

Stačí pouze vyplnit  váš  požadavek na typ pokoje a
termín ubytování. Dále je nutné ještě vyplnit nezbytné
kontaktní  údaje  a  kliknutím  na  pole  pro  „Odeslat
objednávku“  je  vaše  objednávka  zaregistrována.  To
navíc poznáte snadno podle modře podbarvených polí
ve Vámi zadaném termínu.

Následně  vám  bude  zaslána  zálohová  faktura.  Po
zaplacení uvedeného obnosu a připsání této částky na
účet územního svazu je vaše objednávka potvrzena.
To  snadno  poznáte  také  podle  toho,  že  původně
modře  podbarvená  pole  s  vaším  termínem  se  v
rezervačním  formuláři  změní  na  hnědě  podbarvené
pole.

V nabídka i půjčovna loděk

V  rámci  doprovodných  služeb  nabízí  toto  středisko
rybářům i možnost zapůjčení loděk – od pramice po
velké  čluny,  které  mohou  být  vybaveny
elektromotorem.

Veškeré další  informace, včetně ceníků za nabízené
služby jsou k dispozici na webu územního svazu.

Hned na první schůzi nového výboru byl
do funkce hospodáře ustanoven Bc. Jan
Hloušek. Jelikož funkce hospodáře je ta
nejdůležitější  a  nejnáročnější,  tak  výbor
rozhodl, že na pomoc dostane hned dva
zástupce.  Tím  prvním  je  Bc.  Pavel
Němec,  který  bude  mít  na  starosti
pstruhové revíry a tím druhým je Bc. Jiří

Širůček, který má má od nynějška na starosti
mimopstruhové revíry.

Důvodem  tohoto  opatření  je  rozdílnost
problematiky a náročnosti v chovu těchto ryb.
Zvlášť  Pavel  Němec  to  nebude  mít  s
pstruhovými revíry vůbec jednoduché. 

Popřejme proto všem třem hodně úspěchů v
jejich nelehké práci 

Poznejte nové ubytování v Roudně
provoz rybářského informačního a školícího byl již zahájen

Hospodář našeho územního svazu má dva pomocníky
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Dne  11.  6.  2018  proběhlo  zasedání  hospodářského
výboru  při  VÚS.  Bylo  mimořádně  dlouhé,  neboť
hlavním bodem programu byl návrh bližších podmínek
výkonu  rybářského  práva  (BPVRP)  pro  rok  2019.
Zasedání  se  zabývalo  úkoly  dle  plánu  práce  a
podrobně  projednalo  návrh  BPVRP  na  rok  2019
včetně námětů a požadavků z jednotlivých MO ČRS,
tak jak byly předloženy a nebo tak, jak byly součástí
usnesení  z jednotlivých  členských  schůzí.  Součástí
jednání  byl  materiál  Rady  ČRS  Praha,  jimž  jsou
doplněny  stávající  celosvazové  BPVRP.  Vzhledem
k tomu,  že  tyto  nejsou  součástí  prováděcí  vyhlášky
k zákonu o rybářství, záleží na rozhodnutí jednotlivých
územních svazů, zda je budou akceptovat do bližších

podmínek  pro  svoje  revíry.  Návrh  BPVRP z jednání
územního  hospodářského  odboru  byl  podrobně
projednán včetně návrhu na zrušení hájení lipana pro
rok  2019  na  revírech  ÚS  ČRS  Ostrava.  Důvodem
zrušení  dvouletého  hájení  je  jednak  výše  financí
vkládaná do zarybnění  tímto druhem a jednak stále
vysoký predační tlak na tuto hejnovou rybu. 

Hlavním problémem je případná odlišnost ustanovení
BPVRP v roce 2019 mezi jednotlivými svazy a Radou
ČRS  (BPVRP  na  revírech  Rady).  Proto
upozorňujeme  zejména  držitele  celosvazových
povolenek,  aby  v  roce  2019  věnovali  velkou
pozornost  BPVRP  na  revírech  jednotlivých
územních  svazů  nebo  na  revírech  Rady  ČRS.
Ustanovení  v  BPVRP  na  revírech  jednotlivých
územních  svazů  nebo  na  revírech  Rady  ČRS
mohou být odlišná.

Dalším  problémem  BPVRP  konkrétně  v  našem
územním svazu je jejich zbytečná složitost. Neustále
se  původní  BPVRP každým  rokem doplňují  o  nová
ustanovení a tak časem z toho vznikl jakýsi slepenec.
Na  pořádnou  změnu za  účelem jejich  zjednodušení
jsme letos prostě neměli  čas.  Volby proběhly  2.6.  a
nový hospodářský odbor musel BPVRP projednávat již
11.6.  Zjednodušení  BPVRP  pro  další  období  (rok
2020)  bude  jedním  z  klíčových  úkolů  nového
hospodářského odboru.

Při  projednávání  návrhů  na  změnu  Stanov  a
Jednacího  řádu  ČRS,  které  ve  finále  bude
projednávat  a  schvalovat  podzimní  sněm
ČRS zapracovala dozorčí komise při našem
územním svazu do těchto materiálů i  návrh
na  zřízení  tzv.  kárného  senátu.  Tento

minimálně  tří  členný  kárný  senát  by  měl  v  Ostravě
projednávat  všechny  přestupky  všech  našich  členů,

jejichž projednávání  bylo doposud v gesci dozorčích
komisí  jednotlivých  místních  organizací.  Hlavním
argumentem pro zamítnutí kárného senátu byl možný
nárůst režijních nákladů výboru územního svazu.

Při  závěrečném  hlasování  bylo  osm  členů  výboru
proti,  dva  byli  pro  kárný  senát  a  jeden  se  zdržel
hlasování.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2019
ještě větší propletenec, než dříve

Odmítli jsme ustanovení kárného senátu
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Ustavujícího zasedání VÚS ze dne 7. 6. 2018
Výbor projednal:
Hlavní směry činnost  úemního svaúu
Výbor schválil:
Sloučení ekonomické komise a komise pro posuúování žádost do fondu roúvoje revírů
Výbor zvolil nebo jmenoval:
Mgr. Radka Bednáře do funkce místopředsedy
Bc. Jana Hlouška do funkce hospodáře
Ing. Přemysla Jaroně do funkce jednatele
Jednotlivé členy ekonomické komise a předsedy odborů a komisí  úemního svaúu

Zasedání VÚS ze dne 19. 6. 2018
Výbor bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění usnesení.
2. Předloženou korespondenci,  materiály k jednání a diskuúní příspěvky.
3. Aktuální informaci všem MO ČRS, úpracovanou předsedou Ing. Kociánem.
4. Návrh na úměnu Stanov a JŘ ČRS, úpracovanou doúorčí komisí ÚS.
5. Petci občanů Valašské Bystřice a okolí k populaci pstruha obecného v toku Bystřice Valašské.
6. Informace ú jednání Rady ČRS.
7. Informaci o jednání HO ÚS ČRS úe dne 11.6. 2018.
Výbor schvaluje :
1. Přihlásit se do výběrového říúení na úakoupení vodní plochy Koúí Becirk a přilehlých poúemků úa dohodnutou

částku (Revír Orlovský potok 1A), přičemž o další podrevíry tohoto revíru se nebude ČRS obdobně ucháúet.
2. Zajistt výrobu a dodání Dodatku k Popisu revírů a povolenek k rybolovu pro r. 2019 u frmy Marf Ostrava dle 

potvrúené cenové kalkulace.
3. Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro r. 2019 na revírech ve společném hospodaření ÚS ČRS Ostrava 

dle návrhu HO a dnešního projednání.
4. Mimořádnou  hradu nákladů na Meúinárodní tábor muškařů juniorů dle předloženého roúpočtu do výše 

50 000 Kč.
5. Předložený návrh na výši ocenění výpočetní techniky, materiálů a mobilních telefonů v užívání bývalých 

členů výboru ÚS a žádost o odprodej úa uvedené ceny.
6. Uskutečnit mimořádné úasedání výboru ÚS dne 19.7. 2018 úa  čelem projednání a dokončení návrhu na 

 pravu Stanov a JŘ ČRS v návaúnost na dnes předložený materiál DK  úemního svaúu.
7. Dle doporučení předsedy DK p. Čilipky úajistt pro r. 2019 tsk povolenek (kupónů) v množství dle skutečného

prodeje v r. 2017 + 10 % navíc a Dodatek k soupisu revírů pro r. 2019 v počtu dle povolenek.

Informace z jednání našeho výboru územního svazu
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