
 
 
 

 Vážení  občané ! 
 
 

Zápisem do katastru nemovitosti ze dne 23. 6. 2009 bylo ukončeno téměř 2,5 leté snažení 

nás rybářů z MO ČRS Příbor o vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemkům pod 

Boroveckými rybníky, které byly v majetku města Příbora. Historie těchto rybníků začala 

v roce 1962 výstavbou rybníků a staveb. Od té doby  byly tyto rybníky a stavby neustále 

rozvíjeny a sloužily rybářům i ostatní veřejnosti. Nabízí se otázka, co bude dál s těmito 

rybníky a pozemky. Na tuto otázku se vám budeme snažit odpovědět. 

V první řadě je nutné konstatovat, že Český rybářský svaz (ČRS) je dobrovolným 

občanským sdružením, které se řídí svými Stanovami a Jednacím řádem. Z toho to jasně 

vyplývá, že tento majetek budou opět spravovat občané a bude sloužit opět občanům. Tímto 

stručným oslovením vás všech, chceme podat informace jak bude areál „Boroveckých 

rybníků“ využíván. Chceme, aby areál měl široké využití pro veškeré činnosti související 

s rybářstvím, rekreačních a naučných aktivit. 

Nejprve k tomu co je nutné v prvé řadě k rozvoji rybochovu. Rybníky potřebují nutné 

opravy a údržby veškerých technických staveb. (Nápustná a výpustná zařízení,hráze.) S tím 

souvisí i úprava zeleně. Pravidelná sečení, zrušení nevhodných porostů a znovu osázení, 

přispěje k vytvoření přírodního prostředí klidu. Dále bude pokračovat chov kapra, candáta, 

lína a ostroretky v rybnících pro potřeby všech revírů Českého rybářského svazu. Tento chov 

je nutností pro získání finančních prostředků na činnost místní organizace a její další rozvoj. 

V současné době je velmi špatný stav hospodářské budovy v areálu. Naším záměrem je 

postavit budovu novou na místě původní, která však bude mít všestranné využití. Tento 

objekt bude sloužit nejen potřebám MO ČRS, ale chceme, aby jeho prostory byly využívány 

pro potřeby všech občanů. Byla by administrativním i naučným centrem pro všechna možná 

využití. Zvláštní důraz budeme klást pro využití a uspokojení potřeb činnosti mládeže. 

Důležitou součástí kupní smlouvy je provozování „Naučné stezky“v areálu, ve spolupráci 

s městem Příbor. Máme jasnou představu, jak bude tato stezka provozována a využita.                

Ve spolupráci s městem Příbor, ochranou životního prostředí a myslivci, musíme vytvořit 

provozní řád. Stezka musí být vybavena odpočinkovými místy.    



Samostatnou kapitolou je financování celé této činnosti. Věříme tomu, že nejen vlastními 

prostředky, ale i s pomocí dotací a půjček naplníme naše plány s „Boroveckým rybářským 

areálem“. 

Skutečnosti zde uvedené, jsou odpovědí těm zastupitelům města, kteří vytvářeli 

nepříznivou atmosféru při jednáních, kde ve svých vyjádřeních znevažovali poctivou práci 

rybářů a možná i počítali s jiným využitím. Děkujeme těm zastupitelům města a ostatním 

občanům, kteří nám pomáhali naplnit naše velké přání. 
 

Těšíme se na návštěvu a dobrou spolupráci se všemi přáteli přírody a rybářství. 

 

Petrův  zdar ! 
 

Schváleno výborem MO ČRS  Příbor. Milan Konvička 
Dne: 8. 7. 2009 Předseda MO ČRS 


