Výroční zpráva MS ČRS Lovosice za rok 2011 dne: 4.2.2012
Váţená paní, pánové a hosté, předkládám zprávu o činnosti místní skupiny ČRS Lovosice za
uplynulý rok 2011.
Výbor pracoval ve stejném sloţení jako v roce 2010,takţe výbor je 10-ti členný: Roţec
Stanislav, Durček Jaroslav ml., Bušek Milan, Kadeřávek Jiří, Šulcová Ivana, Kučera
Miroslav, Brejcha Milan, Hrebičík Jan, Valenta Ladislav, Car Jiří, výbor se scházel kaţdý
měsíc, jako kaţdý rok hlavní otázky rybník Opárno,brigádnická činnost,činnost jednotlivých
odborů či údrţba chat,plnění bodů dle plánu práce, nebo poţadavku MO,na kaţdé schůzi
výboru MS byl k dispozici zápis o jednání výboru MO, takţe všichni členové měli přehled o
dění v MO Ltm a mohli se k tomu okamţitě vyjadřovat, z naší rovněţ pořízen zápis o jednání
a zaslán MO, kde byl na další schůzi výboru MO přečten. Co se týče účasti jednotlivých členů
výboru na dobré úrovni, pokud byla neúčast, tak výhradně pracovní povinnosti. Navíc si
musel kaţdý člen výboru plnit své povinnosti během roku, důleţitější je praktická činnost, neţ
100% účast na schůzi!!
Dle schváleného usnesení je první akcí pro MS, uspořádání rybářského plesu, ve své loňské
zprávě(ze dne 26.2.11) jsem se jiţ zmínil o plese, který se konal 18.2.11, nicméně ještě jednou
dík jednateli Durčekovi,
pořadatelům a sponzorům z řad našich členů, Peterkovi,
Skalickému, Bliţíkovi, Chrvalovi, ostatní sponzoři, p.Vybíral, p.Zeck, p.Šramota, p.Suchý,
p.Gruncl, p.Prudký, p.Hrdlička, p.John
Další akcí byly ,,Májové oslavy“ konané 1.5.2011,oproti minulým létům, kdy jsme tuto akci
v areálu fotbalového stadionu, a ve spolupráci s fotbalovým oddílem, jsme udělali změnu a po
jednáních na MÚ a kulturním středisku Lovoš, jsme tuto akci uspořádali ve spolupráci
s kulturním střediskem na ,,Osmičce“.Důvodem byla skutečnost, ţe pan Šramota skončil v
restauraci na fotbalovém stadionu, a také vzhledem k tomu, ţe se na , Osmičce“ den pedtím
koná akce MÚ Lovosice a domu mládeţe Elko, takţe se nemusí stěhovat řada věcí běhen noci
někam jinam.Takţe i v roce 2012 ,,Májové oslavy“ opět na Osmičce.Rád bych z tohoto místa
moc poděkoval p.Šramotovi a fotbalovému oddílu za dlouholetou a úspěšnou spolupráci kdy
si tato hudebně zábavná akce získala stálé posluchače z širokého okolí.Tuto akci finančně
zajišťuje MÚ Lovosice.
Rybářské závody ,,Lovosický úhoř“, ty se konaly dne 4.6.2011 od 18,00-06,00hod, od
rybářských chatek směrem ke Lhotce, závodu se zúčastnilo 59 závodníků, 15 MO, z naší MO
se zúčastnilo 27 závodníků(kaţdý rok se zvyšuje počet našich závodníků), účast tří ţen,
nejmladší Martin Marek MO Ltm,v samotném závodě se chytli pouze čtyři úhoři, cenu za
největšího úhoře (66cm) získal Tomáš Bříšťala Horní Podluţí, celkový vítěz závodu Tomáš
Bříšťala bodově 1050, na druhém místě skončil Zbyněk Sejkora MO Štětí 610 bodů, na
třetím místě Martin Paulík MO Kralupy 570 bodů, nejlepší z našich závodníků byl Michal
Řepík, který měl 90 bodů a skončil na šestém místě, ještě v první desítce byl Martin Novotný

49 bodů a Jiří Petráš s 30 body.Jak jste poznali z bodového ohodnocení jednotlivých
závodníků, tak to moc nebralo. Závod ,,Lovosický úhoř“ pro rok 2012 je naplánován na
9.6.2012, doufám ţe bude více nachytaných úhořů, ţe budou víc brát ostatní ryby a bude
závodníků z naší MO
Z hospodářské a brigádnické činnosti naší MS, pochopitelně většina úkolů pro MS se týká
rybníka Opárno, areálu chat, zabezpečení a organizaci sportovních a kulturních akcí, které
nám uloţila členská schůze v usnesení, nebo dle poţadavků MO, popř.MÚ Lovosice.
Brigádnická a hospodářská činnost na rybníku Opárno zajišťuje ve spolupráci s výborem MS
p.Kadeřávek, během roku je nutné kontrolovat přítok a odtok, sekání břehu podél cesty
přítoku a hráze. Čištění vodní plochy od řasy. Po odbahnění rybníka, které provedla firma
,,Jostra“(akci financovala MO kolem 80000kč), se rybník postupně napuštěl od března(kvůli
populaci ţab, osazen byl 11. Června plůdkem Pd 10000ks. A byl přivezen z Jablonce.Oproti
jiným bylo vysazeno dost pozdě, nepodařilo se získat plůdek.
Výlov rybníka byl 29.10.2011, kdyţ byl organizačně dobře zajištěn došlo ke konci výlovu,
kdy se vyndá síto poţeráku k ucpání odtokové roury. Takţe byl výlov přerušen(přítomen
delegát SÚS hospodář z MO Libochovice), slovená ryba odvezena a vysazena do sportovních
revírů MO. Pokračování výlovu jiţ bylo úspěšné, podařilo se vyčistit odtokovou rouru(dostalo
se tam kus plachty), sloveno kolem 250ks Pd, z části vysazen v prostoru rybníka a v prostoru
Malých Ţernosek
Na brigádnické činnosti na rybníku se nejvíce podíleli, Kadeřávek Fr., Benda, Fric, Vološín,
Toman, Lahovský.
V letošním roce, pravděpodobně začneme jiţ v měsíci únoru, je nutné vyčistit prostor
poţeráku, obnovit hlavní strouhu, vlásečnice a v prostoru hráze vytrhat vzrostlý rákos,
informace bude v naší vývěstní skřínce, informace p.Kadeřávek, chtěl při této příleţitosti vás
pozvat na tyto brigády, aby byl rybník připraven.
Kdyţ uţ jsme u vodních ploch, chtěl bych vás krátce seznámit z otázkou nádrţe Sulejovice.
Dne 17.1.2012 se uskutečnila schůzka v Terezíně na Povodí Ohře, zástupce Povodí p.Pětík, za
SÚS ing.Kava a p.Jelínek,za MO předseda p.Růţek, za MS Doksany p.Štáskta a p.Šlosr, za
MS Lovosice p.Roţec. Povodí Ohře iniciovalo schůzku, aby nejprve oslovilo ČRS(zatím ne
soukromé subjekty) k otázce vodní nádrţe Sulejovice, další body jednání byla kamenná hráz
na rybníku Nové Dvory, Slonková propust a zprůtočnění slepých ramen a otázka vodní
elektrárny v Hostenicích(doplnit).
Co se týče vodní nádrţe Sulejovice, předběţně a informativně se řešila otázka ceny za
pronájem této vodní plochy. Návrh Povodí Ohře kolem 10000kč za hektar na rok(vodní
plocha je kolem 3Ha), zástupce SÚS ing.Kava vyjádřil, ţe by SÚS akceptoval částku kolem
2500kč za Ha.a na rok. Dále, ţe je nutné připravit manipulační řád, otázka přítoku a odtoku,
poţadavek na údrţbu vodní plochy a břehu(čištění, sekání a dozor), to vše by hradil SÚS,
určit osobu, která by tyto činnosti zajišťovala, náklady by rovněţ hradil SÚS. Dále by bylo
nutné vodní plochu vypustit, zkontrolovat kvalitu vody, dna a ryb. Rovněţ je nutné připravit
smlouvu pro případ ukončení pronájmu(moţnost odlovení vysazených ryb). Dohodli jsme se ,
ţe jednání budou pokračovat ke konci února v Sulejovicích, do té doby obě strany připraví
své návrhy a poţadavky.
Informace o rybolovu v Karaši. V loňské zprávě jsem vás informoval o dalším jednání
ohledně povolení rybolovu. Osloven byl p.Hrdlička Jan(radní), ing.Dlouhý a starostka
p.Lízlová. Adresováno MD, odpověď přišla po naší VČS od náměstka p.ing.Tomana

adresována paní starostce, zde vysvětluje ţe podle čl.79 odst. 1 Ústavy České republiky lze
ministerstva a jiné správní úřady zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Čl. 2
odst.3 Ústavy české republiky potom říká, ţe státní moc lze uplatňovat jen v případech,
v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Vyhláška č222/1995 Sb. Ani zákon o vnitrozemské
plavbě, k jehoţ provedení je vydávána, udělování vyjímky Ministerstvu dopravy neumoţňuje.
Nelze tedy, bohuţel, ţádnou výjimku udělit ani ze zákazu chytání ryb ve veřejném přístavu.
Nadějně vypadalo jednání s p.Hrdličlou ke konci roku, který mě informoval, ţe o naší otázce
jednali v Ústí n/Lab. A na poslední schůzce 25.1.2012 mě p.Hrdlička informoval, ţe pro nás
důleţitý zákon a zmiňovaná vyhláška byla parlamentem odsouhlasena a postoupena senátu
ČR, kde by neměl být problém se schválením,informace o dalším průběhu budou ve vývěstní
skřínce a rybářské prodejně.
Jako v loňském roce byla schválena MO moţnost odevzdání úlovkových lístků a zaplacení
členských příspěvků v naší MS(rybářská prodejna a chata MS), tato moţnost je členskou
základnou vyuţívána, plánujeme i do budoucna, poděkování jednateli Durčekovi, který to
zajišťuje.
Otázka přístaviště loděk. V loňské zprávě jsem upozorňoval na udrţování pořádku v areálu
přístaviště, kotvení loděk, moc se to nezlepšilo, nečekejte aţ to bude řešit říční, či městská
policie.
Otázka delegátů na VČS MO, je třeba zlepšit účast, na VČS jsou pochopitelně zastoupeny
všechny MS, a naše účast je nejhorší!! Navrţení delegáti by měli být zodpovědnější, včas řešit
svoji neúčast a zajistit náhradu.
-

Jednatel seznámí členskou základnu se zprávami jednotlivých odborů
Jednatel zarybňovací plán revírů MO
Předseda , iniciativa MS Doksany, zvýšit lovnou míru štiky
Předseda ,program losos
Usnesení SÚS
Předseda, rozpočet MS na rok 2012

Závěrem bych chtěl jako kaţdý rok, upozornit a více vyuţívat moţnost podílet se na činnosti
naší MO na webových stránkách www.crs.litomerice.cz , kde je i činnost, nebo akce naší MS,
včetně fotodokumentace. Jinak výbor se bude snaţit vás aktuálně informovat v naší vývěstní
skřínce, popřípadě i v rybářské prodejně.
Z usnesení VČS ze dne 26.2.2011 se podařilo splnit v celkem dobré úrovni všechny body
programu, který byl schválen členskou základnou, lze tedy konstatovat, ţe práce výboru a
některých členů MS, byla na dobré úrovni, ţe jsme se vypořádali s úkoly vůči MO, ţe
spolupráce s MÚ Lovosice byla dobrá. Já osobně děkuji členům výboru za práci v roce 2011,
jako kaţdý rok pozvat členskou základnu ke spolupráci v roce 2012, přeji mnoho krásných
chvil strávených u vody ,,Petru zdar“

Předseda MS ČRS Lovosice: Roţec Stanislav

