
ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ZA ROK 2009 

 
 Vážení přátelé, vážení hosté, dovolte, abych Vás ještě jednou přivítal na 

dnešní VČS a seznámil Vás s činností naší MO. Za uplynulý rok se výbor sešel 

10x s velmi vysokou účastí a řešil problémy, které se momentálně vyskytly a že 

jich nebylo málo. O tom jste se mohli přesvědčit všichni z Vás, kteří čtou 

pravidelně nástěnky. 

 

 Jak všichni víte, v loni nám byla ukončena nájemní smlouva na rybník 

Netušil ze strany majitele Bělských papíren, p. Machkem. Proč smlouva byla 

ukončena nám sděleno nebylo, můžeme se jen domnívat. Po složitém 

vyjednávání se nám podařilo zrealizovat výlov, který nám byl z počátku 

odpírán. Výlov byl uskutečněn dne 28. 3. 2009 za velmi nepříznivého počasí, 

kdy by i psa nevyhnal, a přesto se našli lidé, kteří nás v tom nenechali, a s jejich 

pomocí se vše podařilo slovit rybník za pouhý den bez zaznamenaného úhynu 

ryb. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této práci podíleli, a zejména 

bych chtěl vyzvednout nasazení hospodáře př. Hýbnera, který tomuto výlovu 

věnoval týden života. 

 Další výlov, se kterým se z kraje roku nepočítalo, byl na chovné nádrži 

v obci Čistá. Byl uskutečněn na nátlak RS z důvodu neefektivnosti a zvyšující se 

pytlácké aktivity. Samotný výlov měl proběhnout 24. 10. loňského roku, ale 

jelikož došlo k neočekávanému problému, který nikdo z nás nemohl 

předpovídat, musela se nádrž slovit již o den dříve v pozdních nočních hodinách, 

aby se zachránila rybí osádka, která by do rána uhynula. Tímto se chci omluvit 

všem členům, kteří měli zájem pomoci. Vše se odehrálo velmi rychle a bylo 

nutno okamžitě jednat a lovit. Všem patří velký dík, kteří bez váháni přispěli 

svou rukou k dílu. 

 

 Jako tradičně i loni proběhl 4. ročník BĚLSKÉHO KAPRA, který i když 

měl mnohonásobnou konkurenci v daný den, byl zdařilý. Příprava akce byla 

v režii výboru jako každý rok až na pár jednotlivců. Rok od roku se tyto závody 

stávají pro širokou veřejnost velice vyhlášené a pro závodníky velice lukrativní.  

 Dětské závody – téma, které si zaslouží pozornost, protože nad očekávání 

byly výjimečné a pro MO zcela překvapující svou účastí. Mladých závodníků se 

sešlo 54, což je v naší MO rekordní počet. V kronice nebyla zjištěná vyšší účast 

soutěžících. Zda za to může pěkné počasí nebo produktivita našich aktivních 

členů se asi nedozvíme, přesto můžeme být hrdí na hojnou účast. Dopoledne 

jsme závodili s pruty, odpoledne jsme si dětmi zasoutěžili na Dětském dnu se 

Slonem, který v nás zanechal pocit dobře odvedené práce, protože úsměv dítěte 

je pro nás ta největší odměna nebo uznání. I letos jsme se rozhodli pro 

uspořádání této akce, ale bohužel nemůžeme počítat s podporou Městského 

kulturního zařízení, které se zřeklo jakékoli spolupráce na Dětském dnu 

z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

 Dále jsme spolupracovali s Mateř. školkami, pro které se zorganizovaly 

poznávací dny u našeho překrásného rybníka. Tyto dny jsou u dětí velice 



oblíbeny a pro naší organizaci se toto stává pomalu tradicí. Důkazem jsou pro 

nás obrázky, které tvoří samy děti a jsou poté zveřejněny na nástěnkách a web. 

stránkách. 

 

 Jak jste si všimli, naše MO procházela loni změnami jako na běžícím páse 

a tvorba webových stránek mezi ně 100% patří. Zhruba v polovině roku se na 

internetu spustily webové stránky naší MO a hned byly podle mě nezbytným 

krokem o kus vpřed. O vytvoření se postaral př. Šilinger, který tomu věnoval 

spousty času a společně s př. Bohatou, Bártovou a Pařikem, kteří udržují stránky 

stále aktuální a na vysoké úrovni. Víc Vás seznámí o chodu stránek př. Šilinger, 

který si pro Vás připravil více informací. 

 

 Loni nás čekala příjemná změna v podobě přidělení nové klubovny od 

MÚ. Tímto bych chtěl poděkovat starostce p. Pastorkové za její ochotu vyjít 

nám vstříc k získání kvalitního zázemí pro naši MO. Teď se určitě ptáte, co se 

stalo se stodolou. Objekt se znovu vrátil městu a finance, které byly pro nákup 

použity, proinvestujeme do zkvalitnění zázemí nové klubovny (např. 

zabezpečení, sociální zařízení, topení,..).  V době, kdy jsme kupovali zmíněnou 

stodolu, nebyl žádný jiný prostor pro naši další existenci. Plány se stodolou byly 

takové, že se zde vytvoří zcela nové zázemí pro MO. Můžu říct, že jsme rádi za 

pomoc paní starostky, protože stodola byla příliš velké sousto a těžko bychom to 

zvládali. 

 

 V roce 2009 byla zahájena revitalizace vodní nádrže Březinka, která se 

protahuje, ale ne naši vinou. Kdy a za jakých podmínek se zde opět obnoví 

rybolov není znám z důvodu neznámého termínu dokončení prací. 

 

 Dále bych Vás chtěl informovat o snaze vybudování nového rybníka 

poblíž Delty. Jednání probíhá se SÚS úspěšně a byla nám přislíbena veškerá 

podpora. O dalších aktivitách Vás budeme průběžně informovat.  

 

 Letošní rok bude na závody velice bohatý a ani členové naší MO zkrátka, 

neboť jsme se rozhodli pro ně uspořádat opět Místní závody, které by nám měli 

ukázat, zda je o ně zájem z řad našich členů. 

 

 Na závěr bych chtěl poděkovat odstupujícímu výboru MO a DK za jejich 

4letou obětavou práci. Uvědomme si, že tyto aktivity plnili řádně a ve svém 

osobním volnu, na úkor svých rodin a určitě tato práce nezůstala bez 

povšimnutí. ( vyberu z mnoha příkladů třeba zarybnění a přilehlé prostory 

rybníku Slon, klubovna, elektronické zpracování dat, zrychlení výdeje 

povolenek, atd.) Bez nich by tato organizace nebyla na takové úrovni jako je 

nyní.  

 

Děkuji Vám za pozornost. Petrův zdar ! 


