
Poslední čtvrtina je před námi
Jako členové výboru územního svazu jsme ve funkcích již tři roky a
jelikož jsou příští rok volby do našeho výboru, tak máme před sebou
poslední rok funkčního období. Je proto na místě malé ohlédnutí za
tím, co se nám podařilo a naopak co ne a kde ještě máme ve své
činnosti rezervy.

Zde je třeba zdůraznit,  že jsme se mnohdy museli navíc poprat s
nečekanými  překážkami,  jako  byl  nouzový  stav  nebo  ekologická
havárie  na  naší  Bečvě,  jejíž  rozsah  neměl  v  historii  našeho
územního svazu obdoby.

Na tyto okolnosti se samozřejmě nelze vymlouvat. Je pouze třeba provést důkladné zhodnocení naší dosavadní
práce a hlavně jasně definovat další vize, které musí nutně akceptovat současné výrazné změny v naší spolkové
činnosti. Konečný účet nám samozřejmě vystaví naši členové.

Pavel Kocián

Všichni víme, jak ten čas neúprosně letí. Před třemi lety došlo na územní konferenci k výrazné obměně našeho
výboru územního svazu a v červnu letošního roku vstupuje tento výbor do posledního roku funkčního období. Z

tohoto důvodu si nyní dovolím krátkou charakteristiku jednotlivých let i s vizí pro další období.

1. rok – rok poznávání

Po volbách v roce 2018 dochází k výrazné obměně ve složení výboru územního svazu. Z členů předchozího
výboru  zde zůstávají pouze tři členové a jednatel. Na „scénu“ přichází sedm úplně nových členů, kteří mají své
vize, jak změnit dosavadní styl práce územního svazu.

Byl  tu ale jeden problém. Nastoupili  jsme do
rozjetého  vlaku  s  malými  zkušenostmi  se
standardním  chodem  územního  svazu  a  to
jsme ještě netušili  co nás ještě čeká.  Přesto
jsme toho i v prvním roce stihli  celkem dost,

zejména v oblasti informačního servisu a transparentnosti vůči členské základně.

2. rok – rok kostlivců

Ze  skříní  na  sekretariátu  územního
svazu  začínají  postupně  vypadávat
„kostlivci“  zejména v podobě dřívějších
investičních akcí. Hrozilo nebezpečí, že
tito  kostlivci  mohou  v  budoucnu
způsobit nemalé finanční ztráty našemu
územnímu svazu. Proto bylo nutné zajistit právní audit, který definoval možná budoucí rizika. 
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 Tři roky za námi a jak dál?
Pavel Kocián
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Bohužel to vše nás stálo spoustu energie a času, který jsme mohli věnovat smysluplnější práci.

3. rok – rok rozjezdu i napětí

Po událostech druhého roku dochází konečně k uvolnění prostoru pro koncepční práci. Pouštíme se proto do
dříve nemyslitelných projektů, i když nás
zabrzdí koronavirová epidemie a známé
události na Bečvě.

Bohužel ale dochází i k určitému napětí
uvnitř našeho výboru.

Nastolené tempo a plánované projekty však nelze v žádném případě přerušit. Co s tím tedy lze dělat ?

4. rok – rok nutných změn stylu práce

Vzhledem k nebývalému nárůstu jednotlivých projektů a pracovních úkolů dochází k tomu, že na plnění těchto
úkolů se musí aktivně podílet i členové výboru územního svazu. A to je špatně, navíc v situaci, kdy většina členů
výboru je v produktivním věku a má své pracovní povinnosti i jinde. Vždyť pravým posláním výboru je pouze
projednávat a schvalovat předložené materiály a ne aktivně vstupovat do plnění úkolů našeho svazu. 

VÚS se musí nutně začít chovat jen jako správní rada firmy.

Model  stylu  práce je  vyznačen  na  následujícím  obrázku,  kdy  výkonnou  složkou  územního  svazu  je  pouze
sekretariát včele s jednatelem, který je odpovědný za plnění úkolů zadaných výborem územního svazu.

Pokud  bychom  porovnávali  pracovní  zátěž  sekretariátu  v  období  před  třemi  lety  s  nynějším  obdobím,  lze
konstatovat, že došlo k razantnímu nárůstu pracovní zátěže. Sekretariát územního svazu se již nevěnuje (tak
jako dříve) pouze standardním pracovním úkolům. Přibývá práce například v oblasti nákupů vodních ploch a
jejich  následné  správy  a  udržování,  v  oblasti  budování  rybářských  zázemí  na  Slezské  Hartě,  včetně
projednávání  podmínek  se  státní  správou  a  správcem  vodního  díla.  Prozatím  se  všechny  úkoly  i  díky
maximálnímu  nasazení  našeho  jednatele  daří  plnit.  Čas  ukáže,  zda  v  budoucnu  nebude  třeba  sekretariát
personálně posílit. 
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Uběhlo téměř deset měsíců od ekologické katastrofy, která postihla naši Bečvu. Za tuto dobu jsme se mohli
přesvědčit o obrovské vlně solidarity v souvislosti s obnovou této řeky. Na náš transparentní účet přispívají nejen
jednotlivci, ale i místní organizace, některé územní svazy a v neposlední řadě i orgány státní správy, jako jsou
městské i krajské úřady. 

Proto  se  výbor  našeho  územního  svazu
rozhodl  na  úterý  8.  června  uspořádat
neformální setkání některých z těch, kteří nám
pomohli  a  pomáhají  s  obnovou  postižené
Bečvy. Toto setkání se uskutečnilo u rybářské
chaty  místní  organizace  Hustopeče  nad
Bečvou. Místo nebylo vybráno náhodně, Bečva
v okolí Hustopečí byla postižena nejvíce.

Na  toto  setkání  byli  pozváni  jak  zástupci
krajských  i  městských  úřadů,  tak  i  zástupci
místních  organizací,  které  nejenže  finančně
přispěly na obnovu Bečvy, ale jejichž členové
se aktivně podíleli  na likvidaci  uhynulých ryb.
Vzhledem  k  pracovnímu  vytížení  se  zástupci
samospráv  z  tohoto  setkání  omluvili.  Přesto
jsme  v  Hustopečích  mohli  přivítat  zástupce
pozvaných  místních  organizací  a  tohoto
setkání  se  zúčastnil  i  pan  Dušan  Hýbner,
předseda středočeského územního svazu.  Po
krátkém  úvodním  projevu,  který  přednesl
předseda  našeho  územního  svazu  spolu  s
předsedou  místní  organizace  Hustopeče  a
jednatelem  našeho  územního  svazu  se
rozproudila  debata  mezi  všemi  přítomnými.
Hlavním tématem této debaty byla otázka, co
dále  podniknout,  aby  se  nedej  Bože  příští
podobná událost již nemohla opakovat.

Poděkování ovšem patří všem, kteří nám
v nelehké situaci pomohli.

Nebylo technicky možné pozvat naprosto všechny, kteří přispěli k obnově postižené Bečvy. Ať to byli dobrovolníci
v první linii, kteří se bez ohledu na svůj čas podíleli na likvidaci obrovského množství uhynulých ryb nebo ti, kteří
jakoukoliv částkou finančně přispěli na nákup rybích násad.

A věřte mi, hodnota finanční částky není v tomto případě vůbec důležitá. Důležitá je samotná ochota
přispět. 
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 Neformální setkání v Hustopečích
  Pavel Kocián
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Jednou z priorit našeho územního svazu je systematický nákup vodních do majetku našeho územního svazu.
Jedná se zejména o ty vodní plochy (revíry), které máme doposud v nájmu a kde hrozí riziko, že bychom o tyto
revíry mohli přijít v případě jejich prodeje libovolnému zájemci. Proto jsme před dvěma lety zavedli mimořádnou
známku ve výši 200 korun, abychom spolu se stávajícím Fondem rozvoje revíru byli schopni tyto stávající revíry
nakupovat.

Je pochopitelné, že se zavedení mimořádné známky nesetkalo u řadových členů s nadšením. Ozývaly se také
hlasy, že je to zbytečné vysávání peněz z jejich peněženek. Nyní po dvou letech se ukazuje, jaké to bylo správné
rozhodnutí. Posuďte sami.

Vodní dílo Dvorce – revír 471 020

Začátkem  října  2019  obdržel  náš  územní  svaz  ze  strany
Povodí Odry, a.s. oznámení o veřejném výběrovém řízení na
prodej jejich vodní nádrže v katastrálním území Majůvka a
Dvorce  u  Bruntálu,  kterou  náš  územní  svaz  doposud
využíval  jako  revír  471  020  (podrevír  nádrž  Dvorce  –
Střelnice) a který obhospodařuje místní  organizace Vítkov.
Součástí nabídky na prodej byly i přilehlé pozemky.

Jelikož je tato vodní nádrž ve velmi dobrém stavu, tak se náš
výbor  územního  svazu  bez  rozmýšlení  a  jednomyslně
rozhodl,  že  budeme  účastníky  tohoto  výběrového  řízení.

Pouze se dlouze debatovalo o výši naší nabídkové ceny, neboť jediným kritériem tohoto výběrového řízení byla
výše nabízené ceny. 

Nejzazším termínem pro podání nabídek byl pátek 25. října 2019. Od tohoto data jsme všichni byli napnuti, jak
výběrové řízení dopadlo. Začátkem listopadu jsme obdrželi ze strany prodávajícího oficiální oznámení o tom že
výběrové řízení dopadlo v náš prospěch. Revír 471 020 nám tudíž zůstal zachován.

Štěrkovna Krčmaň – původně revír 471 057 , nyní revír 471 229

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. 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 7 miliónů korun.  Tímto
opatřením byly vytvořeny dostatečné podmínky pro nákup štěrkovny Krčmáň
do vlastnictví našeho územního svazu. 
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 Díky vašim příspěvkům nepřicházíme o naše revíry
 Pavel Kocián
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Proto jsme v srpnu minulého roku obnovili jednání s vlastníkem štěrkovny ohledně nákupu této lokality. Po třech
měsících se konečně podařilo najít oboustrannou shodu a došlo k notářsky ověřenému podpisu kupní smlouvy.
K dnešnímu dni je štěrkovna i s přilehlými pozemky řádně zapsána na katastru nemovitostí jako náš
výhradní majetek a náš revír zůstal zachován.

Rybník Lýsky – revír 471 207

Jen málo našich rybářů nezná oblíbený revír Lýsky 1A (471 207), nacházející se kousek od Přerova, v katastru
obce Prosenice. Tento téměř 10 hektarový rybník jsme doposud měli pronajatý od akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov. Ta se v minulém roce rozhodla rybník jako zbytný majetek odprodat. 

Přestože jsme revír měli v nájmu víc jak deset let, nebyli jsme při prodeji revíru nijak upřednostňováni, naopak
zájemců o koupi bylo víc.

Proto zástupci  našeho územního svazu spolu se zástupcem místně příslušné organizace museli  absolvovat
několik náročných jednání s dosavadním majitelem. Kýžený výsledek se dostavil a naše nabídka byla ve finále
těsnou většinou představenstvu Vodáren a kanalizací schválena.

Stávající revír Lýsky 1A je již zapsán na příslušném katastru nemovitostí, je tedy definitivně náš. V nejbližších
dnech ukončíme nájemní smlouvu k datu připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že bez mimořádného členského příspěvku ve výši 200 korun by naše
možnosti na odkup byly velmi omezené. 
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Nyní je třeba se soustředit na sever

Rozhodně nemíníme usnout na vavřínech. V dalším období nás čeká „boj“ o další vodní plochy v severní části
našeho  územního  svazu,  které  využíváme  jako  revíry  a  o které  bychom  mohli  v případě  nabídky  prodeje
definitivně přijít.

Takže ještě jednou díky Vám všem. 

Kdo jiný by měl hodnotit kvalitu produktu, než jejich uživatel. Proto jsme oslovili členy naší rybářské stráže s
několika anketními otázkami a zde je výsledek této ankety.
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Tak co, jak podle vašeho mínění dopadla tato anketa? A jakou známku by jste dali naší aplikaci?

Neznalost BPVRP bohužel neomlouvá

V souvislosti  se začátkem letošní  sezóny lovu dravců roste počet  odebraných povolenek.    Svědčí  o tom i
skutečnost, že jeden z našich členů profesionální stráže v součinnosti s členy místní rybářské stráže jen za první
dva dny po odhájení dravců již zadržel 5 povolenek k rybolovu na základě důvodného podezření ze spáchání
přestupku. Proč tomu tak je? 

Od roku 2021 platí  v  našem územním svazu nová
pravidla  při  lovu  dravců,  kdy  při  lovu  na  nástražní
rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít
jen  jeden  jednoháček.O  tom,  proč  lovící  porušují
platná  pravidla  lze  jen  spekulovat.  Buď  nečtou
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 Krátce z našeho územního svazu
 Pavel Kocián
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aktuální BPVRP nebo se na tomto stavu podepsala absence členských schůzí, kde jsou většinou členové na
aktuální změny upozorňováni.

Územní konference byla přesunuta na jiný termín

Územní konference byla původně svolána na čtvrtek, 24. června a to do objektu MO ČRS Ostrava. Bohužel
velikost jednacího sálu nevyhovovala aktuálním protiepidemickým opatřením, kdy mezi sedícími účastníky musí
být vždy jedna židle volná.

Proto se intenzivně hledají vhodné prostory, kde bychom mohli uspořádat naši územní konferenci. Delegáti, kteří
již obdrželi  veškeré nezbytné podklady k jednání, budou včas informováni o termínu a místě konání územní
konference,

Zarybnění poškozené Bečvy úspěšně pokračuje

V úterý 8.6. proběhlo vysazování parmy do postižené Bečvy. Jednalo se o parmy ve velikosti 12 cm až 15 cm.

Nákup násad v hodnotě 366.966 korun byl hrazen výhradně finančními prostředky z našeho transparentního
účtu.

Celkem vysazeno:

25.00 ks MO Lipník

45.00 ks MO Hranice

45.00ks MO Hustopeče

2.500 ks MO Choryně

Původ ryb : z pobočného spolku Oslavany (MRS) 

Na  podzim  2020  byl  roček  převezen  na  RAS  do
Vrútek,  kde  byl  umístěn  do  teď  a  za  vhodných
teplotních podmínek vysazen do Bečvy.

O prázdninách vyjde pouze mimořádné vydání našeho Zpravodaje

Tak jako každým rokem o prázdninách nevydáváme náš Zpravodaj. 

Letos Vyjde pouze mimořádné vydání s informacemi z jednání naší odložené územní konference. 

Kdy to bude, to záleží na termínu této konference.

Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 20. 5. 2021

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
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- Bere na vědomí:   

-  Informace ke kontrole usnesení z minulých zasedání a došlou poštu

-  Informace a zprávy podané k bodům dle plánu práce, včetně diskuzních příspěvků

- Schvaluje   

-  plán jednání VÚS dne 22.4.2021

-  v úseku CHaP na Bečvě se povoluje vláčení jen na umělé nástrahy.

-  návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 – k předložení na územní konferenci

-  navýšení hodinové odměny členům profi RS.

-  používání všech barevných variant loga ČRS územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.

- Neschvaluje

Návrh na grafickou podobu povolenky

Možnost prodloužení vláčení na P revírech do 30.11.

         

- Ukládá:   

156.  Jednateli odpovědět Městu Javorník – rezervační systém

157.  Jednateli odpovědět MO ČRS Uničov – revír s omezenou docházkou

158.  Jednateli odpověď paragliding – konání závodu – Baška

159.   Jednateli  zaslat  MZeČR stanovisko k výjimce z denní  doby  lovu na VN Slezská  Harta  pro  rok  2021
v souladu s jednáními a výstupy s Povodím Odry, s. p. 

160. Upravit stávající smlouvy s PRS o dodatek (navýšení sazby k 1.6.2021)

161. Jednateli zahájit jednání ohledně nájemních smluv, zrevidovat jejich podmínky. 
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