Výroční zpráva MS ČRS Lovosice za rok 2012 ze dne: 23. února 2013
Vážená paní, pánové a hosté, předkládám zprávu o činnosti místní
skupiny ČRS Lovosice za uplynulý rok 2012.
Předem bych se chtěl ještě jednou velmi omluvit členské základně, která
nebyla včas informována prostřednictvím naší vývěsky, nebo v rybářské
prodejně, o konání VČS v minulém roce.Pro letošní rok bylo předem
zajištěno, včetně i informace na webu MO, nebo uvedení kontaktních
telefonů, takže kdo měl zájem zúčastnit se naší VČS si určitě informace
našel.
V roce 2012 pracoval výbor ve stejném složení, tedy v 10-ti členném
složení, Rožec předseda, Durček jednatel, Kadeřávek hospodář, Šulcová
LRU, Brejcha čistota vody, Kučera mládež, Hrebičík RS, Valenta správce
chat, Bušek a Car. Každý měsíc schůze výboru MO (účast Rožec,
Šulcová, za MS se rovněž zúčastňuje Divecký Petr, který pracuje
v revizní komisi), tyto schůze se konají každé první pondělí v měsíci,
následně se koná schůze výboru MS ve čtvrtek od 16,00hod. Jako každý
rok jsou pořizovány zápisy z těchto schůzí a přeposílány výboru MO Ltm,
na každé schůzi našeho výboru je k dispozici zápis jednání výboru MO,
členové výboru MS jsou aktuálně informováni. Na každé schůzi se řeší
plán práce vyplývající z usnesení, otázky přípravy a organizace plesu,
,,Májových oslav“. To jsou akce , které se řeší od listopadu(zajištění sálu,
smlouva s hudební skupinou, otázka sponzorů atd. Noční závody, příprava
únor, březen, zde je nutná žádost přes MO o povolení rybolovu po
24hodině, otázka včasného rozeslání propozic do organizací, zajištění
pořadatelů a rozhodčích, příprava tratě, zajištění občerstvení po celou noc
a následný úklid celého prostoru. Pochopitelně pro nás velmi důležitá je
otázka přípravy a údržba rybníka Opárno. V souvislosti s těmito otázkami
a úkoly se pochopitelně řešila i otázka brigádnické činnosti. Na schůzích
výboru MS se řeší i otázky činnosti LRU, mládeže, čistoty vod, činnost
RS a provoz či údržba rybářských chat. Co se týče hodnocení činnosti
výboru MS, tak lze konstatovat, že jednotlivý členové odborů si své
povinnosti plnili velmi dobře, u některých členů byla menší účast na
schůzích výboru (Šulcová, Brejcha, Durček), většinou z pracovních
důvodů, navíc byli omluveni předem a potřebné podklady byly dodány.

První akcí v roce 2012 byl tradičně rybářský ples. Ten se konal 10.2.2012.
Opět je třeba poděkovat za přípravu a hladký průběh pořadatelům ,
všichni členové naší MS.Poděkovat je nutno i jednateli Durčekovi, který
měl celou akci na starosti a samozřejmě poděkování sponzorům z řad naší
MS, p.Peterka, Skalický, Srba, Šmíd, Chrvala, Bližík, ostatní sponzoři,
p.Vybíral, p,John, p.Suchý, p.Šramota, p.Zeck, p.Prudký, p.Husák. Ples
co se týče finanční kalkulace skončil – 198Kč(příjmy 34900 Kč a výdaje
35 098Kč). Bylo prodáno kolem 150 lístků(kapacita 210lidí), dle
informace jednatele, je problém s prodejem lístků na ples i v letošním
roce. Klesá zájem z řad rybářů (i když bylo inzerováno, nástěnka, MÚ
Lovosice, posláno emailem na školy, v denním tisku atd…) starosti se
získáním sponzorů, důkladnější rozbor udělám s jednatelem Durčekem,
zda pokračovat v pořádání plesů, nebo zapojit více lidí, nebo více
sponzorů z našich členů!!
Další akcí byly ,,Májové oslavy“ konané 1.5.2012 v areálu ,,Osmička“. Je
to akce, kterou finančně zajišťuje MÚ Lovosice, organizačně MS
zajišťuje zábavné hry a soutěže pro mládež, hudební vystoupení country
skupiny MaraCas. Myslím si, že přesun této akce z fotbalového stadiónu
do prostoru areálu ,,Osmička“ je dobrým řešením. Je to v prostoru
rybářských chatek,je zde technické zázemí, blízkost centra( dle názoru
Jiřího Šrůmi šéfa kapely, bylo prostředí na fotbalovém stadiónu
domáčtější), ale je tady veškeré zázemí a nemusí se během noci stěhovat
vybavení.V lednu se uskutečnila schůzka s vedoucím kulturního střediska
s p.Kohlem . Byl upřesněn časový harmonogram ,,Májových oslav“, s tím
že soutěže pro děti (pořádané rybářským kroužkem)a vystoupení ZUŠ
proběhnou dopoledne a hlavní hudební program začne kolem
13,00hod!Přesný časový rozvrh bude včas prezentován MÚ Lovosice,
kulturním střediskem a naší MS.
Rybářské závody ,,Lovosický úhoř“ se uskutečnily 9.6.2012 od 18,0006,00hod od rybářských chatek směrem ke Lhotce. Závodu se zúčastnilo
50 závodníků z 12-ti MO. Ulovilo se 8ks úhořů, největší úhoř 81cm
Jaroslav Bříšťala MO Horní Podluží, celkovým vítězem se stal Jaroslav
Cajthamel MO Česká Lípa 1179 bodů, druhé místo Jaroslav Bříštěla
Horní Podluží 865 bodů, třetí místo Tomáš Bříštěla Horní Podluží 795
bodů, nejmladší závodník (ročník 2003) Roman Krištofy MO Žatec ulovil
úhoře 53cm. Skončil celkově na 7 místě a obdržel i cenu starostky města
Lovosic naviják. Z naší MO se nejlépe umístil na 5 místě Václav Zalabák
a 700bodů, na 9 místě Jaroslav Hřava ml. 440 bodů, na 11 místě Karel
Uman 95 bodů, na 12 místě Vladimír Hrnčíř 52 bodů, na 14 Martin Marek
42 bodů a na 16 místě Jaroslav Lupínek 15 bodů. Závody byly dobře
připravené, počasí nám přálo a i účast závodníků z naší MO byla dobrá.

V letošním roce jsme určili termín závodů na 25.5.2013, požádali jsme
MO o zajištění povolení rybolovu po 24hodině. Chtěl bych požádat členy
MS, kteří by chtěli pomoci jako rozhodčí, aby se hlásili jednateli
p.Durčekovi (jméno, telefon).
Z hospodářské a brigádnické činnosti naši MS,dle usnesení je to zajištění
prací na rybníku Opárno, areálu chat, zabezpečení sportovních a
kulturních akcí. Brigádnická činnost na rybníku, kterou ve spolupráci
s výborem MS zajišťuje p. Kadeřávek.Jde o vyčištění rybníka po zimě,
odstranění starého rákosu a obnovení hlavní strouhy a vlásečnic a
provedla se oprava požeráku, vyměněn držák a vyrobeno nové síto.
Následně se rybník napustil. Dne 22.5.2012 byl vysazen Pd v počtu
10 000ks.Během prázdnin se kontroluje přítok a odtok, provádí se sekání
břehů a čištění vodní plochy od řasy. Dne 7.10.2012 byl výlov rybníka(za
výbor MS se zúčastnili Durček a Šulcová) a 6 brigádníků. Bylo sloveno
930ks Pd ve velmi dobré kondici, následně vysazen do sportovních revírů
MO. V letošním roce je nutné před napuštěním vyměnit odtokovou rouru,
pravděpodobně ke konci března. Za činnost na rybníku v roce 2012 je
třeba poděkovat těmto členům MS: Gunhl Jiří, Šubrt Radek, Janda Jan,
Lahovský Milan, Toman Václav, Kadeřávek František, Benda Pavel,
Rozenkranc Luboš. I letos bude potřeba rybník vyčistit a připravit
k napuštění. Jednotlivé brigády budou včas umístěny v naší vývěstní
skřínce , těšíme se na vaši účast.
Dne 8.4.2012 byl vysazen Pd v počtu 10 000ks do Modly v prostoru
Teplá a Vlastislav a 10 000ks ks do Milešovského potoka. Po dvou letech
se tyto úseky sloví a ryba bude vysazena do sportovních revírů MO.
Co se týče další brigádnické činnosti, tak je to údržba chat,(má na starosti
Valenta). Zde během roku sekání trávy, prořez stromů, čištění okapů, ve
spolupráci s městem i v okolí chat.V letošním roce je nutné opravit sokly
chat a provést nátěry některých částí chat. Byla provedena revize elektro.
Co se týče provozu, nebo využití, jsou to akce rybářské (závody, kroužky,
soustředění), nebo kulturní, kde ve spolupráci s MÚ Lovosice, nebo
kulturním střediskem se využívá areál, nebo chata mládeže(Májové
oslavy, Hašmar country, Václavská pouť, Žafest atd.)
V loňské zprávě jsem vás informoval o schůzce na Povodí Ohře. Se
zástupci MS, MO, SÚS a Povodí Ohře se řešila otázka vodní nádrže
Sulejovice, zda chovný, nebo sportovní revír. Od té doby se nic nevyřešilo
a tak jsem na lednové schůzi výboru MO požádal o stanovisko
výboru.Vzhledem k neúčasti předsedy, jednatele a p. Čurdy, bylo
rozhodnuto, že tuto otázku bude řešit předsednictvo výboru MO
18.2.2013. Následně budu informován emailem, nebo na březnové schůzi
výboru MO.

Co se týče rybolovu v Karaši. V loňské zprávě jsem informoval, že jsme
oslovili radního p. Hrdličku a starostku města p. Lízlovou, s tím, že
parlament tento zákon schválil a věc je postoupena senátu. Následně jsem
byl 19.4.2012 pozván na jednání strany VV, kde byli zástupci z Prahy a
Ústí n/Lab. Jak asi víte z médií, strana VV se v té době rozpadla, takže
měli jiné starosti. Byl jsem ujištěn zástupcem z Prahy, že o nás ví a že to
bude řešit a dá vědět. Následně odstoupil z funkce náměstka MD p. Ivo
Toman, který nás měl informovat. Bylo uvažováno, že oslovíme senátora
Alexandra Vondru, jako senátora za Litoměřicko, toho zase odvolávali
s funkce Ministra Obrany, nakonec neobhájil ve volbách ani senátorské
křeslo. Senátorem se stal MUDr. Mezian, Ten se však zapracovával a
hlavně velmi aktivně podporoval ke konci roku na demonstracích a
v senátu nemocnici v Roudnici. Tak až na lednovém jednání u starostky
města jsme požádali písemně pana senátora o schůzku, cituji: Vážený
pane senátore, dovolte mi, abych Vás touto cestou požádala o setkání
s vedením města Lovosice na MÚ Lovosice, jehož hlavními tématy bude
jednání s předsedou MS ČRS Lovosice p. Stanislavem Rožcem o vyřešení
problematiky rybolovu v prostoru plavebního kanálu v Lovosicích,
prosím o navržení termínu schůzky.
Tolik tedy z dopisu starostky. Veškeré podklady mám připravené a
doufám že se konečně dozvíme pravdu, zda opravdu navržený a
schválený zákon parlamentem? je připravený ke schválení v senátu a jaký
bude další postup. Toto přeci není možné, aby se tato úprava zákona řešila
od ledna 2008!!! O dalším budete informováni vývěskou a v rybářské
prodejně p. Chrvali. Dne 20.2.2013 jsem byl telefonicky informován
kanceláří starostky, že pan senátor Mezian akceptoval naší žádost a byl
určen termín schůzky na 11.3.2013 na MÚ Lovosice (popřípadě i
v prostoru Karaše).
Jako v loňském roce nám MO vyšla vstříc a schválila možnost
odevzdávání úlovkových lístků a zaplacení členských příspěvků v MS,
rybářské prodejně p.Chrvali. Tato možnost je členskou základnou
využívána a plánujeme i nadále (i když vzhledem k počítačovému
zpracování to trochu komplikuje činnost kanceláři MO). K otázce
přístaviště loděk, stále stejné, znovu upozorňuji majitele loděk na pořádek
v přístavišti, kotvení loděk. Jsme v zóně, kde se pohybuje větší množství
lidí. Pohled na převrácené lodě a nepořádek by nemusel být tolerován. Jak
MÚ Lovosice tak Povodím Labe či SPS Děčín. Ve vlastním zájmu
udržujte pořádek!(v pondělí 18.2.2013 kdy jsem jel kolem to vypadá jak
vrakoviště)
-jednatel seznámí členskou základnu se zprávami jednotlivých odborů

-jednatel zarybňovací plán a sumář úlovků
-předseda žádost předsedy MO

Závěrem bych chtěl jako každý rok upozornit na možnost podílet se na
práci MO a naší MS na webových stránkách www.crs-litomerice.cz, kde
je činnost, nebo akce naší MS včetně fotodokumentace. Jinak se vás bude
výbor snažit aktuálně informovat v naší vývěstní skřínce, popřípadě i
v rybářské prodejně.
Před naším výborem MS je poslední rok čtyřletého funkčního období,
proto si dovolím oslovit členskou základnu, aby připravila, nebo
doporučila na příští VČS, kdy proběhnou volby do výboru MS své návrhy
na sestavu nového výboru.
Z usnesení VČS ze dne 4.2.2012 se podařilo splnit v celkem dobré úrovni
všechny body usnesení, které bylo schváleno členskou základnou. Lze
tedy konstatovat, že práce výboru a některých členů MS, byla na dobré
úrovni, že jsme se vypořádali s úkoly vůči MO a že spolupráce s MÚ
Lovosice byla dobrá. Já osobně děkuji členům výboru za práci v roce
2012, jako každý rok chci pozvat členskou základnu ke spolupráci v roce
2013, a přeji mnoho krásných chvil strávených u vody.
Petrův zdar!

Předseda výboru MS ČRS Lovosice Rožec Stanislav

