ZPRAVODAJ
č. 8/2012
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí: 9:30 – 12:00 12:30 – 16:30 hod.
Středa: 9:30 – 12:00 12:30 – 16:30 hod.

KONTAKTY
www.rybarimost.cz
e-mail: rybari.most@seznam.cz
Budovatelů 265/2931, 434 01 Most
předseda: 777 910 512
jednatel: 777 910 513
sekretariát: 777 910 517

SLOVO PŘEDSEDY
Vážené rybářky, vážení rybáři.
Rok se sešel s rokem a je tu čas na bilancování.
Ve svém příspěvku Vás nechci zatěžkávat tím, co se nám povedlo, jak jsme
hospodařili, kolik jsme ušetřili, jak jsme se výboru hádali, ale chci Vás zapojit
do společné úvahy.
Naše domovy obklopuje krajina zasažená těžební činností. Zde se po
desetiletí vytvářely a dostávaly podobu naše sportovní rybářské revíry. Ať již
rybníky nebesáky,propadliny, ale i po rekultivační činnosti nově vzniklé umělé
vodní nádrže.
Uživatelem revíru 441005 Bílina je 6 je Severočeský územní svaz. A právě
jím, jsme byli po celá léta ujišťováni, že dle zákona č.99/2004 Sb. máme vše
ošetřeno platnými nájemními smlouvami. Opak je pravdou a sami jste
zaznamenali, že jsme o některé podrevíry formou veřejných dražeb a prodejů
přišly. Zkrátka vlastník se rozhodne majetek prodat, buď přímo zájemci, nebo
veřejnou formou a je to. Naše místní organizace se o některých prodejích ani
nedozvěděla. Byli jsme pouze informování, že z revíru 441005 se voda vyjímá.
Výbor místní organizace se tímto závažným problémem intenzivně zabývá.
Jednáme s vlastníky pozemků, na kterých se naše podrevíry nacházejí a
uzavíráme smlouvy pro organizaci za co nejvýhodnějších podmínek.
Všechny smlouvy jsou již uzavírány na MO ČRS MOST a ne na SÚS Ústí nad
Labem.V současné době je podepsaná smlouva na Šedák II,Nová
Chudeřínská, Pod Koldomem a na tyto vody je podána na Krajský úřad Ústí
nad Labem žádost o vyjmutí z revíru. Budou to revíry místního významu, kde
budete mít možnost chytat pouze Vy-členové MO ČRS MOST.
Důvody jsou prosté a jednoduché. Naše organizace s počtem téměř 3 400
členů je čtvrtá největší organizace v ČR. Odvody za povolenky a známky nás
ročně stojí 3 400 000,-Kč. Až budete číst tyto řádky, budete již vědět, že
konference SÚS schválila zvýšení územní povolenky o 150,-Kč tedy na 1 200,Kč. Delegáti za našI organizaci měli povinnost na této konferenci hlasovat
proti zdražení povolenky. Vidíte sami, jakým způsobem se ubírá společné
hospodaření. V průběhu pár let se ceny povolenek neustále zdražují a nikdo
neví, kde až bude hranice. Z tohoto důvodu se Vás, všech členů naší MO
ptáme a chceme formou ankety znát Váš názor,zda setrvat ve společném
hospodaření,nebo se z SÚS odtrhnout a za již zmiňovaných 3 400 000,-Kč
ročně nakoupit revíry, kvalitně je zarybnit a uvést je do režimu místního
významu.

Součástí letošního zpravodaje je i anketní lístek. Prosíme Vás o jeho
vyplnění a odevzdání na sekretariát organizace.
V závěru mého emotivního příspěvku Vám všem děkuji za spolupráci na
všech akcích místní organizace. Propagace naší organizace a celkově
sportovního rybářství byla v letošním roce na velmi vysoké úrovni. V únoru to
byl velice povedený rybářský ples v hotelu Cascade, v květnu naše organizace
hostila účastníky Územního kola Zlaté udice, v květnu to byly další tradiční
rybářské závody na Beneditku a v září II.ročník Rybích slavností v Litvínově na
Pavlu.
Všem, kteří za organizací těchto akcí stojí, patří obrovský dík a velká
pochvala.
Děkuji také všem dlouholetým členům naší organizace. Rybařina je jejich
celoživotní láskou a koníčkem.
Z těch 3500 našich členů si obrovské uznání zaslouží pan Antonín Polanecký
ročník 1923, pan Jiří Lipert ročník 1928, pan Jaroslav Mazanec ročník 1930,
paní Dana Mazancová ročník 1932,pan Ladislav Jankeje ročník 1933, pan
Walter Trieb ročník 1933. Pro všechny jubilanty plánuje výbor v příštím roce
společné setkání.
Jménem výboru MO jim děkujeme za dlouholeté členství v naší MO,
přejeme jim hodně zdravíčka a hezké chvilky strávené u našich vod.
Všem Vám ostatním rybářkám a rybářům, kteří čtou tento zpravodaj již v
prosinci, přeji pohodové vánoční svátky a těm, kteří ho budou číst až v lednu
tak hodně štěstíčka, zdravíčka a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce
2013.
S pozdravem Petrův zdar Váš předseda Adolf Sigmund

MÍSTNÍ SKUPINY MO ČRS MOST
Na členské schůzi delegátů místních skupin ČRS MO Most dne
17.3.2012 byla, na návrh jednoho z delegátů, hlasováním zrušena místní
skupina Lužice. Tímto naše organizace v současné době čítá 11 místních
skupin ČRS MO Most, v kterých je organizováno 3 393 členů. Nejpočetnější
zastoupení mají samozřejmě místní skupiny v Mostě a Litvínově, vzhledem
k hustotě obyvatelstva, ale pozadu nezůstávají ani Jiřetín, Lom-Louka,
Meziboří a Bečov.
Začátkem roku 2012 ukončil na vlastní žádost svou činnost předseda
MS Litvínov 2 – p.Omelka a následně celý výbor MS L2. Z toho důvodu bylo
nutné svolat mimořádnou členskou schůzi MS Litvínov 2 na 21.2.2012, kde

byl následně zvolen nový výbor MS L2 ve složení p.Kubač,p.Vejražka, p.Šűttő.
Předsedou byl zvolen p.Kubač František. K 30.6.2012, taktéž na vlastní žádost,
odstoupil z funkce předsedy i člena výboru MS Litvínov 3 p. Vaculovič Miloš.
Na mimořádném zasedání výboru MS Litvínov 3 byl zvolen nový předseda MS
Litvínov 3 – p.Svoboda Ervín. Výbor MO přeje nově zvoleným funkcionářům
mnoho úspěchů v nových funkcích a těší se na vzájemnou spolupráci.
V roce 2013 se budou konat členské schůze místních skupin ČRS MO
Most (viz rozpis), jejich součástí budou i volby výborů MS na nové 4leté
období. Jelikož věková hranice členů výborů MS, až na pár výjimek, stále
stoupá a někteří už přemýšlejí o odpočinku, vyzýváme tímto členy místních
skupin, kteří mají zájem podílet se na činnosti výborů MS, aby kontaktovali
„své“ předsedy MS. (viz.kontakty MS) Rovněž, pokud má někdo zájem si
v r.2013 odpracovat svou brigádnickou povinnost, může kontaktovat
předsedu MS, kam přísluší.
Krajovský Petr
Člen výboru ČRS MO Most

Kontakty předsedů MS ČRS MO Most:
Most 2
Most 3
Most 4
Most 5
Bečov
Jiřetín
Meziboří
Lom Louka
Litvínov 1
Litvínov 2
Litvínov 3

Dolejš Jindra
Brožkovec Vít
Polášek František
Sigmund Adolf
Hoffmann Miroslav
Nedvěd Rudolf
Magula Rudolf
Vadlejch Václav
Kalina Jaroslav
Kubač František
Svoboda Ervín

606 286 867
732 718 360
776 658 655
777 910 512
732 404 865
723 278 032
602 356 444
731 731 959
723 283 753
724 113 063
776 856 887

ZPRÁVA VEDOUCÍHO RYBÁŘSKÉ STRÁŽE
V současné době má rybářská stráž naší organizace 48 členů. V roce 2012
bylo odvoláno 9 členů RS. Odvolání se týkalo většinou členů, kteří neplnili
řádně své povinnosti a nevykonávali žádnou činnost.

V roce 2012 se uskutečnily dvě schůze, na kterých proběhlo školení a
doplnění technického vybavení (svítilny, dalekohledy). RS vyjela na 15
společných kontrol. Některé výjezdy byly v nočních hodinách posíleny
Městskou policií města Litvínova. Při akcích RS MO Most bylo zadrženo 42
povolenek a 6 osob, které chytaly ryby bez rybářského lístku. Většina
zadržených povolenek se týkala nedodržení denní doby lovu, nepořádku u
vody, lovu na tři pruty. Pytláky si převzala Policie České republiky a zadržené
povolenky byly zaslány na Krajský úřad, odbor životního prostředí. RS MO
Most zjistila při běžné kontrole znečištění Bílého potoka a přítoku do rybníka
Rudý sever.
Někteří členové RS pomáhali při 39. ročníku „ Zlaté udice“mládeže a
závodech v lovu ryb na Benediktu, jako rozhodčí. Zúčastnily se také 2. ročníku
Rybích slavností na RCHS Pavel, jako pořadatelská služba.
Rád bych chtěl poděkovat členům RS a obzvlášť p. V. Brožkovcovi, p. M.
Boudovi, p. T. Plechatému, p. F. Ševčíkovi a p. J. Novákovi za plnění
povinností RS a za obětavou práci pro rybářský svaz MO Most.
Vedoucí RS MO Most
Slavomír Hrádek

VÝZVA !!!
Při kontrole stavu vod bylo výborem a RS zjištěno, že lodě, které se
používají k lovu, nekotví ve stanovených zónách (kotvištích), nejsou řádně
označeny a mnohé jsou nefunkční. Vyzýváme proto majitele těchto plavidel,
aby zjednali nápravu, neboť hrozí od majitelů pozemků zákaz užívání plavidel.
Vzhledem k velkému množství plavidel, je od roku 2013 do odvolání
zrušeno vydávání nových povolení na plavidla.
Výbor MO

ZPRÁVA HOSPODÁŘE ČRS MO MOST
NÁSADA 2012
KAPR CANDÁT LÍN
Benedikt
Bylany (1)
Černice

2500

ŠTIKA
AMUR ÚHOŘ ŠTIKA r

1500
200
53

2000

BÍLÁ
JELEC RYBA

Nov. Voda Jiřetín

8433

2000 1000

Čepirohy

392

300

Zaječice

1000

1000

400

1000

400

6500

Lužice př.2

Nejedlý u vojáků

500

Pila

3200

Matylda

7700

500
5000

306

2000

1000
153

Vítěz

1000

Mar. Radčice

2100

1086

Braňany

1000

2000

Havraňské

1700

682

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Bílina řeka
U Kostela
CELKEM

3770

5000
800
28825

500

300

12086 3482

500
706

7500

1000
606

8000

1162
5000

11432

Pstruhový revír MO
Nasazeno 1000 ks pstruha obecného a 327 ks pstruha duhového.
Zpracoval: L. Trousil

ZPRÁVA TECHNIKA
Rekreační zařízení Vadkovice u Nechranické přehrady
Na začátku tohoto roku nastoupil do našeho rekreačního zařízení Vadkovice
nový správce p. Jiří Šperl (tel.725554131). Výbor naší organizace schválil nový
provozní řád a ceník služeb rekreačního zařízení. Pro zkvalitnění služeb byla
provedena renovace sociálního zařízení. Organizace zakoupila novou
víceúčelovou sekačku na údržbu zeleně a za tímto účelem i sklad pro její
ukládání. V současné době probíhá vodoprávní a stavební řízení před
výstavbou čističky odpadních vod a protipožární zdi. Místní organizace je
vlastníkem jednoho karavanu v našem rekreačním zařízení, který lze
pronajmout po dohodě se správcem zájemcům o pobyt a rybaření na
Nechranické přehradě, který tímto jménem organizace všem doporučuji.

Investice
V roce 2012 místní organizace investovala finanční prostředky do ochrany
našeho Rybářského domu a rybochovné soustavy na Pavlu. Celý objekt,
včetně rybníků, je nepřetržitě napojen na pult centrální ochrany městské
policie Litvínov. Toto opatření bylo nutné, vzhledem k častým návštěvám
pytláků. Dále pak bylo provedeno zavedení internetu, který je nezbytný pro
výdej povolenek v systému Lipan. Další investice proběhly, jak již bylo
zmíněno v našem rekreačním zařízení ve Vadkovicích. Pro rybochovné
soustavy byly zakoupeny nové křovinořezy.
Milan Mičunovič
Technik ČRS MO Most

MLÁDEŽ
Ve školním roce 2011-2012 fungovalo šest rybářských kroužků, do nichž
docházelo 52 mladých rybářů. Při naší práci v kroužcích se potýkáme
s několika problémy. Již několik let nás trápí to, že účast v rybářském kroužku
není povinná. I přes tyto komplikace funguje při odboru mládeže závodní
družstvo, které se zúčastnilo několika akcí pořádaných jak ÚS ČRS, tak i
republikou.
Naše místní organizace byla v tomto roce pověřena ÚS ČRS Ústí nad Labem
pořádáním územního kola „Zlaté udice“ které se konalo ve dnech 18. – 20. 5.
2012 v Litvínově. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 8 družstev z celého
severočeského kraje. V rybářských znalostech se nejlépe z našeho závodního
družstva umístili: Kristýna Bauerová (1. místo), Simona Belancová (4. místo) a
Martin Solnař (7. místo), celkové umístění v této kategorii bylo krásné 2.
místo. V lovu ryb udicí naši závodníci skončili na 6. místě. V rybolovné
technice vybojovala Kristýna Bauerová 2. místo a Simona Belancová 4. místo,
jako družstvo se naši mladí rybáři umístili na 5. místě. V celkovém součtu se
nejlépe za žáky umístil Tomáš Solnař na 11. místě, v kategorii žákyň Simona
Belancová 6. místo a v dorostencích Kristýna Bauerová 2. místo. V soutěži
družstev vybojovalo naše závodní družstvo celkové 4. místo.
V RT získala Kristýna Bauerová na Slezském poháru 5. místo a Jan Weitz 19
místo; Hanácký pohár – Kristýna Bauerová 6., Jan Weitz 4.; Moravský pohár
Kristýna Bauerová 5., Jan Weitz 7 místo. Jan Weitz naší místní organizace také
reprezentoval v I. Lize RT. Celkové umístění v republice: Jan Weitz 7 z 36 a
Kristýna Bauerová 5 z 8.
Zúčastnili jsme se také závodů v LRU. Na Štětském poháru jsme získali dvě
3. místa.

Rybářský kroužek při 11. ZŠ Most pořádal v měsíci červnu víkendovou akci
„Rybolov na Orlíku“ které se zúčastnilo 15 dětí.
Petr Weitz
Vedoucí odboru mládeže ČRS MO Most

STALO SE V ROCE 2012
RYBÁŘSKÝ PLES 18.2.2012
18.2.2012 se po několikaleté odmlce opět konal tradiční rybářský ples naší
MO. Poptávka výrazně předčila nabídku. Vzhledem k výběru kulturního
prostředí na konání plesu se nám nepodařilo zajistit prostor větší než pro 180
zájemců. I tato akce byla velmi zdařilá. Výbor MO rozhodl o pokračování této
tradice. Všem pořadatelům a organizátorům, stejně tak jako sponzorům patří
velký dík.
ZÁVODY BENEDIKT

31. května již tradičně proběhly rybářské závody naší organizace. I když
trochu pršelo a ani teplota nebyla ideální, sešlo se na Benediktu opět
více soutěžících než v předešlých letech. Akce proběhla pod patronací
MS 5 Most a byla bezchybná. Velký dík všem organizátorům.
2.RYBÍ SLAVNOSTI 2012
Druhou sobotu v září si dali v Litvínově na RCHS Pavel dostaveníčko rybáři a
rybářky z MO Most, aby uspořádali v pořadí už druhou Rybí slavnost. První
ročník sklidil velký úspěch, a protože se podařilo získat i nějaké sponzory a
dotace od Ústeckého kraje, mohlo se mnohé vylepšit a připravit bohatší
program a odměny pro děti. Děti měli možnost vyzkoušet si nahazování
prutem na terč, zkusit chytit nějakou rybu na háček v chovném rybníčku
anebo živou rybu v kádi. Nechyběly ani atrakce, které slouží pro pořádání
dětského dne či soutěž o nejhezčí obrázek s rybářskou tematikou. O tuto
soutěž byl opravdu velký zájem a své obrázky namalovalo více než sto dětí, z
jejich obrázků porota vybrala ty nejlepší, které odměnila diplomem a věcnými
cenami. Závodní družstvo rybářského kroužku zde předvádělo rybolovnou
techniku, včetně hodu muškou.
Na své si přišli i dospělí. Byla připravena ochutnávka vín a burčáku místního
vinařství, stánek s občerstvením a nechyběla ani živá hudba s posezením.
Těm, kteří mají rádi ryby na talíři, udělal radost stánek lnářských rybářů. Krom
živých ryb bylo možné zakoupit i uzené či pečené pochoutky z ryb, takže
každý si přišel na své.
Cílem této akce je prezentovat veřejnosti a především dětem rybaření a vše s

ním spojené. To se rozhodně daří, protože přišlo mnohem více lidí než v
předešlém roce, takže na tradiční akci je slušně zaděláno. Snad i příští rok
vyjde počasí, sponzoři zachovají přízeň a dopilují se detaily, protože stále je
co vylepšovat.

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013
Rybářský ples
Rybářské závody
Dětský den
3. Rybí slavnosti

22.2.2013 (Citadela Litvínov 20.00 – 2.00)
31.5.2013 (Benedikt 17.00 – 20.00)
22.6.2013 (RCHS Pavel)
7.9.2013 (RCHS Pavel)

RYBÁŘSKÝ PLES 22.2.2013!!!
Dne 22.2.2013 se v litvínovské Citadele bude
konat již tradiční rybářský ples.
Prodej lístků od 3.ledna 2013 na sekretariátu
MO ČRS Most.
Cena lístku 200 Kč
STATISTIKA ČLENSKÉ ZÁKLADNY
Muž
Žena
Celkem
Z toho ZTP

Dospělí Mládež Dítě Celkem
2 930
78
235
3 243
120
5
23
148
3 050
83
258
3 391
66
66

Údaje vycházejí z počtu prodaných členských známek.

V roce 2012 absolvovalo zkoušky nových členů 206 členů.

TERMÍNY ZKOUŠEK NOVÝCH RYBÁŘŮ PRO ROK 2013
Termíny – sekretariát MO ČRS Most, Tř. Budovatelů
265/2931,










10.1. a 17.1. 2013
26.1.2013
7.2. a 14.2. 2013
7.3 a 14.3.2013
30.3.2012
2.5. a 16.5.2013
4.7.2013
1.8.2013

od 14:00 do 16:00 hodin
od 9:00 do 15:00 hodin
od 14:00 do 16:00 hodin
od 14:00 do 16:00 hodin
od 9:00 do 16:00 hodin
od 14:00 do 16:00 hodin
od 14:00 do 16:00 hodin
od 14:00 do 16:00 hodin

Termíny – RBCHS Pavel, Litvínov

 23.2.2013
 11.4. a 18.4.2013
 6.6. a 20.6.2013

od 9:00 do 16:00 hodin
od 14:00 do 16:00 hodin
od 14:00 do 16:00 hodin

DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY
Ladislav Trousil
Petr Krajovský
Rudolf Magula
Milan Mičunovič
Petr Weitz
René Kováč
Slavomír Hrádek
Vít Brožkovec
Jindra Dolejš
Jiří Šperl

hospodář
člen výboru pro stysk s MS
pstruhová skupina
technik
vedoucí odboru mládeže
předseda DK
vedoucí RS
zástupce vedoucího RS
předseda zkušební komise
správce RZ Vadkovice

777 910 516
777 910 515
724 924 413
777 910 519
777 910 514
722 934 454
777 910 511
601 595 000
606 286 867
720 458 143

Poděkování
MO děkuje všem sponzorům a dárcům, kteří se podíleli na pořádaných
akcích v roce 2012. Zároveň výbor MO děkuje všem našim členům za
významnou pomoc v činnosti naší organizace, které si velice vážíme.
Výbor MO

ALLKON s.r.o.
Okružní 350, Meziboří 435 13, Tel. 777 725 164, 777 118 719
allkon@seznam.cz

LOV NA DÍRKÁCH

ČLENSKÉ SCHŮZE 2013
Žádáme všechny členy naší MO o účast na členských schůzích svých skupin,
protože se bude jednat o schůze volební, na kterých se budou volit výbory
jednotlivých skupin, delegáti na konference MO a kandidáti do výboru MO.

Termíny členských schůzí MS v r.2013
Most 2,3
Most 4,5
Litvínov 1,2,3
Meziboří
Lom/Louka
Jiřetín
Bečov

7.11.2013
14.11.2013
21.11.2013
20.11.2012
20.11.2013
bude upřesněno
22.11.2013

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

LŠU Most
LŠU Most
v SCHOLE Humanitas
kino Meziboří
KD Lom u Mostu

17:00

hostinec u Vaška

VÝDEJ POVOLENEK
Most – sekretariát
Prosinec od 3.12. do 20.12. jen úřední dny PO,ST 9:30 – 16:30
Zavřeno od 21.12.2012 do 1.1.2013
Leden, únor
PO až ČT 9:30 – 16:30
Březen, duben, květen
jen úřední dny, PO a ST 9:30 – 16:30
Litvínov – RCHS Pavel
Leden
od 2.1. do 18.1. PO a PA 9:00 – 16:30
Od 21.1. do 20.2. úřední hodiny, PO a ST 9:00 – 16:30
Od 25.2. do 28.2. PO a ČT 9:00 – 16:30
Meziboří
8.1., 13.1., 15.1. 2013 na MěÚ Meziboří 15:00 – 17:00
(pro Meziboří platí stejné termíny i pro rok 2014)

