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Vážení přátelé, rybářky a rybáři 

 
Dovolte nám, abychom vás v krátkosti na závěr roku 2022, informovali o některých skutečnostech a předložili aktuální 

informace, týkající se činnosti naší organizace.  
 

Činnost výboru 
 

    Výroční členská schůze MO byla v letošním roce ve znamení nové volby výboru MO a dozorčí komise pro volební 
období let 2022-2026. Připravovaná kandidátka byla v průběhu ledna změněna, kdy kandidát na převzetí funkce předsedy 
MO svoji kandidaturu z osobních důvodů stáhnul. Přes dva roky avizované ukončení funkce předsedy tak bylo nemožné a 
nově zvolený výbor pracoval ve složení: Bc. Milan Gabriel – předseda MO, Petr Lyčka – jednatel MO, Tomáš Zámečník – 
místopředseda MO, Bc. Martin Lyčka – pokladník, fakturace, správce chaty, Bc. Alena Špičková – ekonom, Ing. Daniel 
Komárek - sportovní a kulturní činnost, Zdeněk Vařeka – hospodář MO, Petr Benyš – pomocník hospodáře, Pavel Klímek 
– pomocník hospodáře. Dozorčí komise: Jaroslav Opravil – předseda DK, Ladislav Štrambach – člen DK, Pavel Gera – 
člen DK. Přes poměrně výraznou změnu složení výboru lze práci výboru, dozorčí komise a dosažené výsledky hodnotit 
velmi pozitivně, kdy konkretizace výsledků bude předložena v rámci obsahu zprávy na výroční členské schůzi v roce 2023. 
 

Hospodářská činnost  
 
    Rok 2022 z pohledu hospodaření na rybochovném zařízení lze hodnotit vcelku dobře. V průběhu celého roku byla 
situace v oblasti nakládání s vodami příznivá a problémy s vodou nebyly ani v období největších veder. Jedním 
z největších problémů bylo zajištění krmení v přijatelné cenové relaci, což bylo, je a bude velkým problémem i do 
budoucna. Tradiční podzimní výlov Křemačovského rybníka dosáhnul celkového výsledku přes 100 q kapra, velikosti K3, 
K2 a ročku, který se neplánovaně v průběhu roku podetřel. Tímto ročkem je částečně plánováno osazení rybníka 
v následujícím hospodářském roce. Opětovně je třeba poděkovat pracovníkům hospodářského odboru za velmi dobrý 
přístup k plnění každodenních povinností souvisejících s prací v hospodářském odboru a vykonanou práci. Další, 
detailnější informace týkající se hospodářské činnosti, budou předneseny také na VČS. Zájemci o dění v organizaci 
mohou v rámci diskuze k těmto tématům získat potřebné informace. 
      

Kulturní činnost 
 

     Oblast kulturně-sportovní činnosti v letošním roce již neovlivnila problematika pandemie Covid 19, proto bylo možné 
realizovat tradiční akce, tzn. dubnový Úklid okolo bagru, společenská setkání Lady CUP a Bambusák a také tradiční 
podzimní závody dospělých i mládeže na Křemačovském rybníku. Účast na všech akcích byla velmi slušná a 
signalizovala opětovné obnovení činností, které jsou velmi prospěšné a slouží všem členům, kteří mají chuť, zájem a 
snahu se do této činnosti zapojovat. 
 

Ostatní informace 
 

           Každý majitel povolenky je povinen do 15. 1. 2023 odevzdat řádně vyplněný přehled úlovků pro vody 

mimopstruhové, pro vody pstruhové je povinnost odevzdání do 15. 12. 2022. Přehledy odevzdané po termínu budou 
evidovány dle níže uvedené informace o sumarizaci povolenek. Abychom předešli této situaci uvádíme adresu, na kterou 
můžete přehledy posílat (MO ČRS Mohelnice, Mlýnská 2, 789 85 Mohelnice), místní pak mohou tyto přinést do 
schránky na budově mlýna.    

      Zájemci o výdej povolenky v prvním termínu (sobota 7. 1. 2023) musí osobně vrátit přímo u výdeje řádně 

vyplněný výkaz o úlovcích za rok 2022 pro možnost kontroly, proto jej nevhazujte do schránky organizace!!! 

 

Sumarizace vydaných povolenek – opatření VÚS Ostrava 

 
      Dle archivačního řádu musí být zpracovány sumáře odděleně, a to sumáře odevzdané v řádném termínu a po 
termínu. Organizace musí zpracovat seznam členů, kterým byla v daném roce vydána povolenka a kteří vyplněný sumář 
odevzdali po termínu, případně neodevzdali vůbec, tzn. porušili jednu ze základních povinností člena, držitele povolenky 
k lovu. 
 
 



 

 

      Vzhledem k nesplnění členské povinnosti v souvislosti s výdejem povolenky bude těmto členům ze strany MO uložen  

Sankční postih, a to výdej povolenky na následující rok s odloženým termínem počátku platnosti povolenky. 
Realizace opatření ve vztahu k řádné sumarizaci úlovků je pro všechny MO v rámci VÚS Ostrava závazná a neplnění je 
sankcionováno odnětím finanční úhrady za vydané povolenky. 
      Celkové přehledy o úlovcích, zpracovávané za jednotlivé revíry a v rámci organizačních složek svazu, jsou povinným 
hospodářským ukazatelem předkládaným státní správě a dokladem o stavu hospodaření na svěřených revírech. Jsou 
zásadním podkladem pro posouzení zarybňovacích plánů jednotlivých revírů a mělo by být zájmen nás všech, aby 
podklady pro posouzení atraktivnosti revírů byly objektivní a odráželi skutečný stav. 
 

Ceny povolenek pro rok 2023                       Výše členského příspěvku pro rok 2023: 

 

územní roční mimopstruhová dospělí 2.000,- Kč  dospělí nad 18 let, ZTP  700,- Kč 

územní roční mimopstruhová mládež, studenti, ZTP 1.100,- Kč  mládež 16 - 18 let  300,- Kč 

územní roční mimopstruhová děti do 15 let                               350,- Kč  děti do 15 let   150,- Kč 

územní roční pstruhová dospělí                                           2.500,- Kč 

územní roční pstruhová mládež, studenti, ZTP                    1.200,- Kč 

územní roční pstruhová děti do 15 let                                       450,- Kč 

celosvazová roční mimopstruhová dospělí 3.000,- Kč 

celosvazová roční mimopstruhová mládež, studenti, ZTP 1.650,- Kč 

celosvazová roční mimopstruhová děti do 15 let                      800,- Kč 

celosvazová roční pstruhová dospělí 3.200,- Kč 

celosvazová roční pstruhová mládež, studenti, ZTP 1.700,- Kč 

celosvazová roční pstruhová děti do 15 let                               850,- Kč 

jihomoravská roční mimopstruhová dospělí 1.150,- Kč 

celorepubliková roční mimopstruhová 4. 200,- Kč 

 

uplatnění ZTP po předložení průkazu 

Známka do Fondu rozvoje rybářství  200,- Kč (pouze k vydané první povolence, nehradí děti do 15 let) 

 

Povolenka k lovu ryb bude vydána těm členům, kteří vrátili v termínu přehled úlovků za rok 2022 řádně vyplněný      

ve všech kolonkách, včetně počtu docházek a rozčleněný na jednotlivé revíry, předloží platný státní rybářský lístek           
a členský průkaz opatřený vlastní fotografií, zaplatí členský příspěvek a poplatek za brigádu pro rok 2023. Částka            

za úhradu brigádnických hodin na rok 2023 činí 900 Kč. Brigádu nehradí děti do 15 let, ženy, ZTP po předložení 

platného průkazu ZTP a členové MO nad 65 let věku. Úhrada brigád bude provedena přímo při výdeji povolenek.  

  

Termíny výdeje povolenek na rok 2023: 
         

sobota 7. ledna 2023        sobota 4. února 2023       sobota 11. března 2023 

vždy v čase od 8.00 hodin do 11.00 hodin 

 
Další výdeje povolenek budou probíhat v budově mlýna v kanceláři MO Mohelnice v termínech 

úterý 11. dubna 2023, úterý 9. května 2023 a úterý 13. června 2023 vždy v čase od 16.30 hod. do 17.30 hod. 
 

Přihlášky nových členů 
 

Na lednové výborové schůzi bude uzavřen a projednán seznam nových žadatelů o členství v naší organizaci. Přihlášky 
doručené po termínu konání schůze nebudou již akceptovány. Zájemci o členství budou vyrozuměni v závěru měsíce 
ledna 2023. Tiskopisy přihlášek jsou ke stažení na www stránkách MO. 
 

Pozvánka na VČS 
 

Výroční členská schůze Českého rybářského svazu, místní organizace Mohelnice se bude konat v sále Domova 

mládeže Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká 41, Mohelnice (naproti Průmyslové škole) dne 18. března 2023, 

začátek v 9.00 hod. Prezentace účastníků v době od 8.00 do 9.00 hod. Prosíme o dochvilnost a co největší účast 

z řad rybářů!!! Samostatné pozvánky na VČS již nebudou zasílány!!! 

 

Brigáda „Úklid okolo bagru“ se bude konat v sobotu 1. dubna 2023. 
 

Dovolte, abychom Vám popřáli pěkné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2023 hodně zdraví, štěstí a mnoho pěkných zážitků od vody. 

Váš výbor Místní organizace ČRS Mohelnice. 
 


