
  Výroční členská schůze 2014 MS Syrovice 

 

1. Zahájení schůze – přivítání členů MS, hostů MS a členů vedení MO, seznámení 

s programem schůze, přijetí připomínek, odhlasování programu výroční členské schůze 

2. Volba mandátové a návrhové komise 

3. Zpráva o činnosti MS rybářů v Syrovicích za rok 2013 – předseda MS p. Šveňha, zpráva o 

brigádnické činnost za rok 2013 – p. Mandík, zpráva o činnosti rybářského kroužku za rok 

2013 – p. Vlasák, zpráva o zarybňování revíru Svratka 2B – hospodář MO p. Vetešník 

4. Diskuse k předneseným zprávám, vystoupení hostů 

5. Volba delegátů MS na schůzi delegátů MO Brno 5, MRS 

6. Projednání programu činnosti MS na rok 2014  

7. Různé 

8. Usnesení 

9. Závěr 

 

Ad1)  Předseda MS p. Šveňha přivítal přítomné členy MS rybářů, hosty – zástupce vedení obce 

starostu p. Bauera, zástupce jednotlivých spolků obce – za myslivecké sdružení p. Kubiš a p. 

Broža, za místní Tělovýchovnou jednotu Sokol – p. Suchánek. Za hosty výboru MO Brno 5: 

předseda P. Zd. Vágner st., jednatel – p. Zd. Vágner ml., hospodář – p. Vetešník, za KRK – p. 

Ševčík 

Ad 2)  Volba mandátové a návrhové komise  

Za členy navrženi p. Kocmánek, p. Horák a p. Buršík. Byli odsouhlaseni členskou schůzí. 

Zpráva: výroční členské schůze se účastnilo 25 členů a 12 hostů. 

Schůze byla usnášeníschopná většinou přítomných účastníků. 

Ad 3)  Jednotlivé zprávy jsou přílohami této zprávy. 

Ad 4)  Do diskuse se zapojili všichni zástupci pozvaných hostů. Za obecní zastupitelstvo 

poděkoval za činnost naší MS v uplynulém roce starosta obce p. Bauer, zejména za činnost 

dětského kroužku a byla domluvena užší spolupráce s vedením obce na problematice, týkající se 

zejména činnosti kolem místního rybníka. Ostatní hosté vyslovili rovněž poděkování za naši 

činnost a vyslovili přání dalšího propojení činností jednotlivých spolků. Zástupci vedení MO Brno 

5, konkrétně jednatel p. Vágner ml., seznámili přítomné s aktuálním stavem dění ohledně plánů 



odbahnění místního rybníka a jeho dalším využití. Předseda MO zase poděkoval za činnost, 

kterou vyvíjí naše MS. Hospodář p. Vetešník přednesl zprávu o zarybňovacích plánech revíru 

Svratka 2B. K činnosti MS nebyly ze strany KRK MO Brno 5 jejím předsedou p. Ševčíkem 

vysloveny žádné připomínky. 

Ad 5) Proběhla volba delegátů za MS na konferenci delegátů MO Brno 5, MRS. 

Za delegáty se z přítomných členů přihlásili p. Zd. Buršík, p. J. Seidl a p. S. Mandík.  

Schůze delegátů se za MS zúčastní p. Mandík a p. Buršík, náhradník p. Seidl. 

Všichni byli zvoleni a odsouhlaseni. 

Ad 6)  Členská schůze ukládá vedení MS na rok 2014: 

- Pokračování v činnosti rybářského kroužku 

- Uspořádání Dětských rybářských závodů – duben 2014 

- Účast na Dětském dni 1. 6. 2014 

- Uspořádání samostatného chytání členů rybářského kroužku (podle zarybnění na 

začátku nebo na konci prázdnin) 

- Účast na rozsvěcování vánočního stromu – prosinec 2014  

- Užší spolupráce s vedením obce a ostatními zájmovými spolky v obci 

- Pravidelná účast vedení MS na schůzích MO 

Ad 7)  Různé - vysloveno poděkování:        - -

- Vedení obce za podporu činnosti naší MS rybářů a činnost rybářského kroužku 

- MO Brno 5 za hmotnou a finanční podporu činnosti 

- Řediteli Místní školy za umožnění činnosti rybářského kroužku za nepříznivého počasí 

- Majiteli(lce) restaurace JUWE za možnost využití prostor při činnosti MS rybářů a 

možnosti uspořádání výroční schůze   

- P. Zd. Buršíkovi za umožnění občerstvení účastníků schůze jako sponzorského daru   

Ad 8)  Usnesení členské schůze přednesl člen výboru MS p. Kocmánek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- výroční členské schůze se účastnilo 25 členů a 12 hostů 

- členská schůze bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti MS, brigádnické 

činnosti, činnosti rybářského kroužku a zprávu o zarybnění 

- souhlasí s navrženými delegáty MS na konferenci delegátů MO Brno 5. Schůze 

delegátů se za MS zúčastní p. Mandík a p. Buršík, náhradník p. Seidl.  

- souhlasí s plánem činnosti MS na rok 2014 (viz. bod 6) 

S připomínkami na doplnění se nepřihlásil nikdo z přítomných a usnesení bylo všemi přítomnými 

členy MS odsouhlaseno.    Zapsal: předseda MS Syrovice p. Šveňha 



Výroční členská schůze 2014 MS Syrovice 

Zprava o činnosti MS rybářů v Syrovicich za rok 2013  

Rok 2013 začal pro naší skupinu zvýšenou činností při kácení náletovych dřevin na březích místního 

rybníka. O vlastní činnosti a přístupu členů místní skupiny se nebudu na tomto místě dále vyjadřovat, 

protože na toto téma bude přednesena samostatná zpráva. Ještě před koncem roku 2012 však bylo 

potřeba nejprve provést zpevnění břehu v prostoru vypustni roury. Toto se nám podařilo zajistit ve 

spolupráci MO Brno 5 - poskytlo finanční prostředky, pana Zd. Bursíka - zajistil dopravu 

potřebnéhokamene a pana Nevěděla, který zajistil dopravu a zasypani hráze rybníka. Bohužel jsme tuto 

činnost nuceni zajišťovat opakovane a to znašich provozních prostředků. Vzhledem k tomu, že máme 

rybník v nájmu od obce za jeho údržbu a údržbu okolních prilehajicich břehů, za tento nájem platíme 

každoročně nemalé finanční prostředky, bude potřeba vejít v jednání s místním zastupitelstvem obce a 

dohodnout se na financování majetku obce z prostředků obce. Finanční prostředky naší MO vkládané do 

majetku obce, bychom dokázali rozhodně lépe využít. Dalším velkým problémem pro nás je přístup 

některých majitelů nemovitostí sousedících s komunikací vedoucí kolem rybníka. A to zejména s 

uskladněním jejich různého - nejen stavebního materiálu. Proti krátkodobému uskladnění stavebního 

materiálu nelze mít námitky, ale zde se nejedná o krátkodobá skladování. A skladování stavební suti není 

na březích třeba. Jak je mi známo, nikomu z vedení rybářů MS nebylo nikdy oznámeno povolení obce na 

uskladnění jakéhokoliv materiálu na nám pronajatých pozemcích. Jestliže tomu tak není, tak se předem 

omlouvám. Platí-li však dotyční řádně poplatky za zabranou plochu je potom situace jiná. O zájmu řešení 

dopravy po komunikaci vedoucí kolem rybníka - konkrétně od místní restaurace JUWE směrem ke mlýnu 

- se budeme muset jako rybáři spojit a domluvit zřejmě s dotyčnými osobami a majiteli nemovitostí na 

Pastvisku, protože to, co nám předvádí někteří majitelé nemovitostí zejména v letních měsících, je do 

nebe volající. Využívání prašné komunikace s jejich pojetím možného rychlostního limitu v obci nelze 

nechat již dále bez povšimnutí. Nejde jen o prašnost komunikace, ale i bezpečnost zde pohybujících se 

osob. Dalším problémem a to již spíše věcí týkajících se rybářů, je bezdůvodné parkování na travnatých 

plochách břehů rybníka. Zde bych apeloval na všechny místní občany, aby toto počínání nikomu 

netolerovali. Naším cílem by měla být snaha tlaku na vedení obce o nápravu daného stavu. Věříme, že 

společnými silami budeme schopni domoci se nápravy. Abychom však jen nekritizovali postoj obce, 

musíme si přiznat, že zastupitelstvo obce pro naše mladé rybáře z řad dětí, každoročně uvolňuje finanční 

částku, která nám pomáhá při zabezpečení akcí pořádaných výhradně pro ně. V loňském roce nám 

pomohly tyto prostředky uskutečnit koncem dubna rybářské závody dětí a na začátku prázdnin jsme 

uspořádali pro děti ze Syrovic rybářské zahájení prázdnin. Jako i v loňském roce musíme vyjádřit 

poděkování panu řediteli místní školy za poskytnutí prostor školy na činnost rybářského kroužku v 

zimních měsících. S velkým nasazením vedení místní skupiny se podařilo uspořádat Tradiční rybářské 

závody dospělých, které měly opět velký ohlas. Další akcí, která se setkala s kladnou reakcí nejen 

místních obyvatel, bylo uspořádání dne rybích specialit. Již za konání této akce jsme byli vyzváni k jejímu 

opakování. Výhodou uspořádané akce bylo pěkné počasí.  

Finanční prostředky poskytnuté na činnost místní skupiny rybářů z MO Brno 5 a obce Syrovice byly 

vyúčtovány v plné výši příslušným orgánům. 



MS vede v evidenci následující majetek: 1ks křovinořez, 1 ks travní sekačky a 1 ks počítače. 

Jeden z důležitých bodů bude snaha vybudovat zázemí pro činnost naší skupiny, a to zajištění minimálně 

dvou stavebních buněk pro vybudování klubovny. 

        Zapsal: předseda MS p. Šveňha 

 

Zpráva o činnosti MO Brno 5 za uplynulý rok 2013.  

Hlavní činnost směřovala k nápravě skutečností spojených s ukončením dotačního programu ministerstva 

zemědělství na akci odbahnění soustavy rybníku v Jehnicích. V polovině minulého roku došlo 

k přemístění sídla naší MO a nová adresa MO Brno 5 je nyní Plotní 26, Brno. V souvislosti se změnou 

adresy byly uskutečněny kroky nutné pro další fungování MO (změny na dotčených úřadech, změny 

v rejstříku, změny pojišťovacích smluv, vyvěšení letáků se změnou adresy, apod.). Dále byla ukončena 

nájemní smlouva na tzv. sádka v Hrušovanech. Zde se nepodařilo dosáhnout domluvy se všemi majiteli 

vlastníků pozemků a tak došlo k vyklizení prostor a předání zástupcům obce Hrušovany. Jako každý rok 

uspořádala MO dětský rybářský tábor na Dalešické přehradě. Tady patří poděkování panu T. Opravilovi, 

který se ujal pořádání tábora jako hlavní vedoucí. Tábor byl plně obsazen a z pohledu účastníků velice 

kladně hodnocen. Proto bude v letošním roce opět uspořádán, pravděpodobně v 1 a 2 týdnu měsíce 

července. Jako každý rok bude uspořádána po ukončení výročních schůzí jednotlivých místních skupin 

MO schůze delegátů místních skupin, která se bude konat 8. března od 10 hod v brněnské restauraci 

Varna. Předsednictvu se podařilo dojednat dotace z dotačního programu MZ na pořádání akcí spojených 

se vzdělávacím programem rybářů. Na jejich základě se již uskutečnily některé akce (školení mladých 

rybářů – absolventů rybářských kroužků) v měsíci prosinci a další akce budou následovat i v letošním 

roce. Jako první akcí bude školení rybářských stráží, které se bude konat v lednu 2014. 

        Zapsal: místopředseda MO p. Šveňha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti rybářského kroužku (dále RK) za uplynulý rok 2013.  

RK navštěvovalo v roce 2013 v průměru 15 dětí dle možností a vytížení. Celkový počet byl 29 dětí. 

Absolvováním a složením zkoušek získalo rybářský lístek 12 dětí. Na vedení kroužku se dobrovolně a bez 

úplaty podíleli členové MS p. Vlasák, p. Šveňha, p. Horák a p. Mandík. V jarních a zejména v letních 

měsících se konaly schůzky 1x týdně a to ve čtvrtek, za pěkného počasí zejména u rybníka, za 

nepříznivého počasí byly využívány prostory místní školy. Na podzim a v zimních měsících se konal 1x za 

14 dní ve škole. V rámci kroužku se uskutečnily tyto akce: rybářské závody dětí (účastnilo se 30 dětí RK), 

ukončení školního roku spojené s chytáním (účast 30 dětí RK), rybářský den spojený s lovem lososovitých 

ryb na rybníku „Bajtlák“ v Rajhradicích (účast 15 dětí RK). RK stejně jako všechny pořádané akce byly bez 

přímé finanční účasti členů RK (financováno z prostředků MO). Na závěr vysloveno poděkování vedení 

školy za poskytnutí prostor místní školy pro činnost RK. 

        Zapsal: člen výboru MS p. Vlasák  

        Souhlasí: předseda p. Šveňha 

 

 

Zpráva o brigádnické činnosti MS za uplynulý rok 2013.  

Co se týká brigád za loňský rok, tj. rok 2013, tak v naší Místní skupině rybářů bylo odpracováno celkem 

590 brigádnických hodin. Brigády se týkaly zejména kácení náletových dřevin na březích rybníka. Práce 

probíhali v zimních měsících. Dále se během roku od jara do podzimu 5x sekala tráva na našem revíru. 

V létě bylo nutno pokácet z bezpečnostních důvodů ještě několik stromů, které hrozily spadnutím. Jeden 

takový v průběhu letní bouře spadl na místní restauraci u rybníka a poničil její oplocení. Z některých 

stromů došlo k ulomení velkých větví, které spadly na místní komunikaci. Naštěstí nedošlo k žádnému 

poškození zdraví a tak jsme z obce dostali souhlas k likvidaci nebezpečných stromů. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat některým našim členům, kteří se nejvíce podíleli na údržbě našeho 

revíru a to zejména p. Seidlovi, p. Buršíkovi, p. Horkému, p. Gaverníkovi, p. Doležalovi, p. Jiřikovskému a 

členům výboru MS p. Šveňhovi, p. Mandíkovi, p. Horákovi a p. Vlasákovi.   

Zvláštní poděkování bych chtěl vyslovit p. Nevědělovi, který nám byl vždy, kdy bylo potřeba, pomohl 

s opravami břehů a hrází rybníka svou technikou.  

Děkuji Vám za pozornost.       Zapsal: člen výboru MS p. Mandík 

         Souhlasí: předseda p. Šveňha 


