Zpráva o činnosti MRS, z.s., pobočného spolku Nová Ves za rok 2017
Vážené a milé rybářky a rybáři, vážení hosté. Dovolte abych vás opět po roce pozdravil a přivítal
na dnešní členské schůzi našeho spolku. Ve své zprávě o činnosti pobočného spolku MRS, z.s. Nová
Ves se pokusím shrnout a zhodnotit činnost od poslední výroční členské schůze až po dnešní den.
A rovněž stručně nastínit směřování naší další činnosti.
A letos začnu tak nějak od konce. Možná některé z vás překvapilo složení osazenstva zde
za předsednickým stolem. Hned osvětlím. Začátkem prosince překvapil celý výbor náš, nyní už bývalý
dlouholetý hospodář Pavel Melkus, svou rezignací jak na funkci člena výboru, tak také na funkci
hospodáře. Pavel Melkus toto své rozhodnutí zdůvodnil jednak osobními důvody, hlavně pak důvody
pracovními s tím, že jeho nová práce mu časově neumožňuje funkce vykonávat tzv. „na plný plyn“.
Aby toho nebylo málo, zhruba ve stejnou dobu rezignovala na funkce pokladní a kronikářky paní
Andrea Muchová. Bylo to nepříjemné, ale museli jsme se s tím poprat. Na prosincové výborové schůzi
jsme se Pavlem Melkusem rozloučili a poděkovali mu za dlouholetou práci, kterou pro náš spolek
vykonal. Bohužel, Pavel přestoupil do pobočného spolku Oslavany, a tak zde dnes není. Přesto mi
dovolte osobně mu takto veřejně ještě jednou poděkovat za vše, co za ta dlouhá léta, co jsme spolu
táhli káru našeho spolku, pro náš spolek udělal.
Nicméně život jde dál. Největší zádrhel představovalo najít nového rybářského hospodáře,
neboť pro tuto práci musí ustanovovaný splňovat předepsané odborné předpoklady. Nakonec jsme
ovšem řešení našli poměrně rychle. Ing Ondřej Klíma povýšil ze zástupce rybářského hospodáře
na hospodáře a na zástupce hospodáře byl Krajským úřadem, respektive MZe, ustanoven pan Jiří
Kropat Karásek. V současné době jsou tyto změny téměř dotaženy do konce i co se státní správy týče.
Na dvě uvolněná místa ve výboru byli na další schůzi kooptováni paní Miloslava Budínová z Nové Vsi
a pan Lukáš Machotka z Hrubšic. Paní Budínová se pak ujala funkce pokladní. Kronikářem jsem
prozatím já osobně.
Po těchto změnách pracuje v současné době výbor v následujícím složení. Předsedou jsem já,
jednatelkou a ekonomkou pak paní Ivana Klímová, oba dva jsme pak statutárními zástupci našeho
pobočného spolku. Další složení výboru je následující: pan Dalibor Župa - místopředseda, Ing. Ondřej
Klíma – hospodář, pí. Miloslava Budínová – pokladní, pí Eva Růžičková – referentka pro práci
s mládeží, p. Jiří Kropát Karásek – zástupce hospodáře a referent pro práci s mládeží, p. Lukáš
Machotka – člen výboru, p. Josef Žalud - člen výboru, p. Jiří Krýdl - člen výboru. Výbor má tedy opět
deset členů.
KRK zůstala beze změny.
Výbor se scházel každý první čtvrtek v měsíci zde U Slavíků na výborových schůzích. Schůzi se hlasem
poradním účastnili i členové KRK. Účast na schůzích byla již tradičně na vysoké úrovni. Případná
absence některých členů byla způsobena výhradně nemocí nebo pracovním zaneprázdněním a byla
řádně omluvena. Na schůzích byly operativně řešeny problémy a úkoly, tak jak nám je rybářský rok
průběžně přinášel, s ohledem na naplňování zájmů široké členské základny. Ta koncem roku činila
u našeho pobočného spolku 718 členů, z toho 77 bylo mládežníků do 15 roků. Je to nárůst o 4 členy,
čili naše členská základna se ukázala jako stabilní.
O finanční situaci vás bude obšírněji ve své zprávě informovat paní ekonomka. Já jen zmíním,
že letos si ještě moc pískat nemůžeme. V únoru jsme odvedli posledních 200 000 Kč na konto MRS,
z,s a tím konečně uhradili bezúročnou půjčku z roku 2012. Ještě musíme letos přežít souběh splátky
této půjčky a splátky 110 000 Kč z půjčky z loňského roku. Pak snad bude již náš rozpočet volnější a
budeme moci více investovat do dobudování rybochovu i do mzdových prostředků pracovníka,
respektive v budoucnu zřejmě pracovníků.
Pár slov k našemu rybochovnému zařízení v Alexovicích. V uplynulém období se nám podařilo
vybudovat a zařídit kancelář pro Ing. Klímu v budově, kterou jsme spolu s pozemkem vloni koupili.
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Rovněž se podařilo svépomoci oplotit nový pozemek 3D plotem, včetně osazení brány pro případný
vjezd na pozemek.
V letošním roce nás čeká vybudování vzduchování na druhé „nové“ části rybochovu. Tedy na části,
která je využívaná převážně k odchovu mladších stádií ryb. Tato investice je nutná, vzhledem ke stále
vyšším teplotám vody přitékající do rybochovu řekou Jihlavou v letním období a vzhledem k naší
snaze o zintenzivnění výroby cestou zahuštění obsádky nádrží.
Veškerá nutná povolení, tedy i povolení k vnosu závadných látek do vody (krmení ryb) máme vyřízené
a plníme rovněž všechny podmínky, které nám vodoprávní a veterinární předpisy nařizují.
O hospodářském výsledku rybochovu vás zajisté blíže budou informovat ve svých zprávách
fundovanější členové výboru.
Další akcí, která bude realizována v letošním roce bude osazení bezpečnostních dveří na
hospodářskou budovu v Alexovicích.
Na tyto dvě hlavní akce se nám podařilo získat dotace v hodnotě téměř 200 000 Kč od Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. Velkou zásluhu na získání těchto peněz (smlouvy se v současné době
připravují k podpisu) má hlavně Ing. Klíma, který celé žádosti o dotace kvalitně připravil.
Další investiční akcí bylo pořízení nového závěsného vozíku. Bude primárně sloužit pro rozvoz ryb
při zarybňování revírů, popřípadě při nákupu ryb do rybochovu. Přepravní bednu na tento vozík jsme
získali díky dotacím od MRS již v minulém roce.
Podařila se rovněž dokončit registrace našeho pobočného spolku ve spolkovém rejstříku u Krajského
soudu v Brně včetně zapsání statutárního orgánu, který dle stanov tvoří předseda a jednatel, v našem
případě tedy jednatelka.
Náš spolek je pověřen hospodařením na dvou revírech, na pstruhovém revíru Jihlava 5B
a mimopstruhovém revíru místního charakteru Jihlava 5M. O hospodaření na revírech vás ve správě
bude informovat hospodář. Já se tedy jen stručně zmíním o akcích, které na našich akcích proběhly.
V sobotu 13. května proběhl za mezinárodní účasti (Slovensko, Slovinsko) 9. ročník Jihlavského
poháru v lovu ryb na umělou mušku. Závod je pořádán ve spolupráci s naším spolkem a s MK
Akvarest Říčany. Celkem se závodu zúčastnilo 40 závodníků, kteří ulovili celkem 1371 ryb, z toho bylo
cca 65% vysazených duháků. Vítězem se stal Roman Heimlich. Členové našeho spolku Aleš Divácký a
Marek Macka si od loňska polepšili o 4 respektive 5 míst a umístili se na 6 a 7 místě.
Závod Říčanská muška byl z důvodu malého zájmu závodníků zrušen a v roce 2017 se nekonal.
Na Žabárně, tedy revíru Jihlava 5M, závody proběhly o víkendu 20. a 21. května. V sobotu závody
dospělých, v neděli pak tradičně závody mládeže. Obě akce se vydařily. Bližší informace nejen o
těchto závodech si můžete opět přečíst na našich webových stránkách na adrese
www.mrsnovaves.cz.
Na těchto stránkách, které administruje Ing. Klíma, najdete ostatně všechny důležité informace
o činnosti našeho spolku, jakož i další novinky ze svazového života.
Z dalších akcí pořádaných výborem, respektive kroužkem mládeže, je třeba zmínit dětské závody
na konci prázdnin na rybníku Cortina a zájezd do Chotěbuzi a okolí. Jistě vás bude blíže informovat
ve své zprávě referentka pro práci s mládeží.
V současné době máme 9 členů rybářské stráže, vedoucím stráží je pan Vladimír Benda. Na vlastní
žádost z důvodu pracovního vytížení ukončil činnost RS pan Michal Soukop. V měsíci březnu
proběhne tradiční školení, spíše by se dalo říci, porada RS. Kde si budeme snažit ujednotit postupy
jednotlivých členů při kontrole, popřípadě při zjištění přestupku. Důležité bude také seznámení se se
změnami v legislativě a v Bližších podmínkách výkonu ryb. práva.
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Na konci roku 2017 byl stav členské základny MRS 71 880 členů celkem, z toho je 7 584 mládeže
do 15 let. Což je meziroční navýšení členské základny o 458 členů. Tento nárůst byl loni plně pokryt
nárůstem členů mládeže. K čemuž asi opravdu přispěla skutečnost, že již třetím rokem dostávají děti
svoji, v životě první povolenku, zadarmo. Členové jsou organizováni ve 102 pobočných spolcích.
Svaz hospodaří na 77 revírech pstruhových a na 242 revírech mimopstruhových. Do revíru
mimopstruhových byl ze pstruhových vod přeřazen revír Vápovka 2 a úplně nové jsou dva revíry,
a to Býkovka 1A v Černé Hoře a Želetavka 2C v Jemnici. Hodnota násad do všech revírů je stabilně
přes 50 mil. Kč a je plně hrazena z tržeb za povolenky.
V měsíci prosinci jsme rybářský rok tradičně uzavřeli prověrkami hospodaření našeho pobočného
spolku na sekretariátu svazu. Na tomto místě chci, tak jako každý rok, poděkovat všem členům
výboru a kontrolní a revizní komise za všechnu práci, kterou pro spolek a vlastně pro celý MRS ve
svém volném čase, bez nároku na jakoukoliv odměnu, udělali. A letos budu i konkrétní – pánové F.
Mucha, L Budín a D. Župa jsou ti, na nich spočívá velmi často hlavní díl břemene, když je někde nutno
něco vybudovat, postavit, opravit. Díky za to!
Letos o před Vánocemi jsme opět zorganizovali tradiční prodej kaprů, doplněný o prodej sivenů
z vlastního chovu. Počasí bylo letos milosrdné, ale i tak byly ty dva prodejní dny celkem zápřah a
velká zkouška pevnosti zdraví všech, co se prodeje zúčastnili. Ovšem, může nás hřát pocit, že jsme se
zdokonalili ve zpracovávání ryb a kuchyňsky upravit případný úlovek, teď pro nás bude hračkou.
Tradičně poslední sobotu v měsíci lednu v Biskoupkách, tedy 27. 1. 2018 se konal rybářský ples.
Dlouho výbor řešil, zda akceptovat stanovenou výši nájemného (9000 Kč) v Biskoupkách, nebo
následovat příkladu myslivců a ples přesunout jinam. Nakonec jsme se rozhodli nájemné skousnout a
ples uspořádat v KD Biskoupky. A asi to bylo dobré rozhodnutí. Ples byl vyprodán, možná právě i
proto, že jsme nasáli některé hosty, kteří jinak chodí v Biskoupkách na myslivecký bál. Hojná účast
byla určitě i podpořena faktem, že na plese opět hrála znojemská skupina Carrie, v našem regionu už
dobře známá a oblíbená. Tentokrát muzikanti přidali více písní v lidovém rytmu a spokojeni byli
všichni. A to určitě i díky paní Petře Bulkové a vlastně celému personálu Pohostinství u Slavíků, kteří
zajistili rychlé a kvalitní.
V dubnu vstoupí v platnost směrnice EU GDPR. Jde o směrnici upravující ochranu osobních údajů.
Za její porušení hrozí desetitisícové pokuty, ovšem v eurech. Svazový právník proto nachystal listinu,
kterou jste mnozí už podepsali a stvrdili tak, souhlas s používáním osobních údajů MRS. Bez tohoto
souhlasu nemůže být dotyčné osobě vydána povolenka, jelikož na té je samozřejmě jméno i adresa.
Ovšem, jak to vše dopadne není dodnes jasné.
Už se určitě všichni těšíme, až v kalendáři utrhneme poslední týden zimního rybářského půstu
a s prutem vyrazíme ke své oblíbené vodě. S nadějí, že se tam v hlubině ukrývají právě ty naše
kapitální ryby, a že právě my budeme jejich přemožiteli. Ta naděje a očekávání, víra ve své
schopnosti, to je to, co nás k rybařině táhne a co ji dělá krásnou. A není podstatné, zda si úlovek
ponecháme nebo rybě darujeme svobodu. To už je na zvážení každého. Každopádně nezapomínejme
na to, že za každou ulovenou rybou se skrývá práce spousty zapálených dobrovolníků a mnohdy
fanatiků. Vždyť kdyby se revíry uměle nezarybňovali, dávno už by nebylo co chytat. Dovolte mi, tak
jako každý rok poděkovat i všem sponzorům, kteří svými sponzorskými dary pomáhají našemu spolku
zajišťovat naše akce, zvláště pak akce pro děti. Díky nim můžeme tyto akce pořádat každý rok lepší a
lepší. Chci poděkovat i představitelům obce Nová Ves za sponzoring i vzornou spolupráci s přáním,
aby tak bylo i nadále.
Závěrem mi dovolte abych vám popřál hodně zdraví, úspěchů v osobním životě, do rybářské sezóny
hodně šťastných chvil u vody a sem tam i ten nějaký úlovek.
Petrův zdar
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