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Zpráva o činnosti MRS, z.s., pobočného spolku Nová Ves za rok 2018 

 

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 opět vynasnažím shrnout a zhodnotit činnost našeho spolku od poslední výroční členské 
schůze. 
A pár slov budu též věnovat MRS, z.s. jako takovému. 

                             Scházíme se zde v roce konání 9. sjezdu Svazu. Tentokrát je naplánován na 5. 10. 2019  

do Blanska. Jedním z bodů dnešní schůze tedy musí být i schválení delegátů na tento sjezd. Na 

základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 25.10.2018 (zápis č. 4/18) se zúčastní jednání 

IX. Sjezdu MRS, z.s. pouze jeden ze statutárních zástupců PS (předseda nebo jednatel) a hospodář 

nebo zástupce hospodáře. Hlasuje vždy jen jeden z těchto delegátů, a to počtem hlasů rovnajícímu se 

počtu dospělých členů PS k 31.12.2018.  

Činnost pobočného spolku MRS řídí jeho výbor. Ten náš se schází na výborových schůzích každý první 

čtvrtek v měsíci zde, v sále restaurace U Slavíků. Výbor se stabilizoval a pracuje v počtu členů 10.  

Asi je (nás) už všichni znáte, a tak nebudu zdržovat s jejich výčtem. Ten je ostatně k dispozici,  

jako mnoho dalších informací, na našich webových stránkách: www.mrsnovaves.cz.  Výborových 

schůzí se pravidelně účastní s hlasem poradním i tři členové Kontrolní a revizní komise. Na svých 

schůzích řešíme konkrétní nastalé situace, zajišťujeme chod spolku a organizaci různých svazových 

akcí pro naše členy. Těch bylo k 31. 12. 2018 o 21 méně než v roce 2017, konkrétně 619 dospělých a 

74 mládeže do 16 roků, tedy celkem 693 členů. Úbytek se prezentoval u dospělých členů.  

Zatím co situace ve výboru se stabilizovala, problémy nastaly u rybářské stráže. Po loňském vzdání  

se funkce Michala Soukopa letos na vlastní žádost ukončili činnost pánové Jiří Pecha a Petr Němec.  

Na ostrahu nám svěřených revírů tak v podstatě zbylo 6 rybářských stráží. Není to v žádném případě 

kritický stav, nicméně výbor reagovat musel a již se podařilo zajistit jednoho zájemce o tuto 

nevděčnou, leč potřebnou funkci. Bude muset absolvovat příslušné školení a zkoušku, zřejmě na 

Mendelově univerzitě v Brně někdy během května, června. Tímto vyzývám členskou základnu, pokud 

má někdo zájem o práci ve funkci rybářské stráže, ať zkontaktuje některého člena výboru nebo pana 

Vladimíra Bendu, vedoucího našich RS. Bude jistě vítán. V loňském roce jsme pro potřeby RS pořídili 2 

záznamová zařízení (kamery) a s jejím používáním mají RS dobré zkušenosti. O konkrétní práci členů 

RS budete jistě informování ve zprávě hospodáře. 

O finanční situaci vás bude zajisté obšírněji ve své zprávě informovat paní ekonomka. Aby v množství 
jí uvedených čísel nezanikla tato informace, tak ji stručně zmíním i ve své zprávě. Půjčka od MRS, z.s. 
z roku 2012 je konečně uhrazena.  Ještě ovšem musíme splácet splátky 110 000 Kč z půjčky z roku 
2016. Tyto obě půjčky byly na zakoupení pozemků na rybochovu v Alexovicích, popřípadě na jeho 
budování. 

Jak se každý může přesvědčit, rybochov funguje a rozrůstá se. V loňském roce poprvé tržby 
(zdůrazňuji že tržby, nikoliv zisk) překonal jeden milion korun. A to lososovitým rybám vůbec nepřálo 
počasí a s ním spojený malý průtok vody v Jihlavě a její vysoká teplota v letním období. Podařilo se 
zúročit dotaci od Jihomoravského Kraje a vybudovat vzduchování i na nových nádržích i osazení 
bezpečnostních dveří na hospodářské budově. V letošním roce budou investice umírněnější. Z těch 
větších plánujeme provést tzv. čerpací zkoušku a rozbory vody z vrtu a ze studny, které jsou na našich 
pozemcích v Alexovicích. Pokud bude jejich vydatnost a parametry příhodné, budeme uvažovat o 
jejich dalším využití v rybochovu.  

http://www.mrsnovaves.cz/
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Jak se rozrůstá a bobtná výroba ryb, přibývá samozřejmě i práce. Není již možné, tuto práci i o 
sobotách a nedělích pokrýt jedním pracovníkem. Proto výbor rozhodl, že na půl úvazku zaměstná od 
měsíce dubna (až naběhne další turnus odchovu) pana Pavla Krause. Výbor počítá s tím, že mzdy 
pracovníků budou částečně hrazeny z organizační činnosti spolku, protože svazový ceník ryb není 
postaven na tržních cenách, ale počítá s dotováním cen brigádnickou činností, popřípadě peněžní 
úhradou brigád. A jelikož podstatnou část ryb dodáváme do svazové distribuce (ostatně rybochov byl 
proto vybudovaný), musíme s tímto počítat. To ovšem neznamená, že nebudeme vytvářet tlak na co 
nejlepší ekonomický výsledek práce našich dvou zaměstnanců. Více o rybochovu se opět dozvíte ve 
zprávě hospodáře. 

Náš spolek hospodaří stále i na dvou revírech. Na místním revíru Jihlava 5M a pstruhovém revíru  
Jihlava 5B. Co se vlastního hospodaření týká, opět vás odkáži na zprávu hospodáře. Na revírech ale 
opět proběhly i sportovní akce – závody.  

Na řece se konaly v uplynulém roce dva muškařské závody. A to v průběhu posledního víkendu v 
květnu. V sobotu 26.5. jubilejní 10. JIHLAVSKÝ POHÁR opět s puncem "mezinárodního závodu" (50 
závodníků, z toho 4 Slováci). Uloveno bylo 2605 ks ryb - průměr na 1 závodníka tak činí 52 ks. Největší 
ryby byl pak tloušť 410 mm. Vítězem se stal Antonín Pešek, 2. Vojtěch Ungr a 3. Petr Červenka. Nejvíc 
ryb 115 ks chytil Roman Heimlich. 

V neděli 27.5. na stejném závodním úseku proběhlo otevřené mistrovství MRS za účasti 41 

závodníků. Zapsáno bylo 1682 ryb (42ks/záv.) Nej rybou byla tentokrát parma 555 mm, kterou zdolal 

Roman Heimlich. Mistrem MRS se stal Lukáš  Starýchfojtů 2. Roman Heimlich a 3. Vojta Ungr. Nejvíc 

ryb 90 ks ulovil opět Roman Heimlich. Pobočný spolek po oba závody důstojně reprezentovali Aleš 

Divácký (umístění 14 a 7) a Marek Macka (18 a 22). V úlovcích se objevoval poměrně hodně jelec 

tloušť.   

Na našem místním revíru – Jihlava 5M – na Žabárně se závody dospělých konaly v novém termínu,  

tj. 9.6.2018. Svatý Petr nám požehnal a vyšlo jak počasí tak i rybolov. Ryby braly průběžně celé 

dopoledne. Více se o průběhu závodů můžete opět dozvědět na našich webovkách, a to včetně 

shlédnutí hezkého videa od našeho člena Arnošta Pokorného. Rovněž zpráva o konání dětských 

závodů na Žabárně, konaných 10.6.2018 je ke zhlédnutí na videu a jistě se o nich bude ve své zprávě 

zmiňovat i referentka pro práci s mládeží. Stejně jako o závodech na rybníku Cortina, které se konaly 

kvůli nepřízni počasí nadvakrát v měsíci září.  

Pobočný spolek Nová Ves je jedním ze 102 pobočných spolků tvořící MRS,z.s. MRS vznikl odštěpením 

od ČRS již v roce 1990. Pobočné spolky jsou roztroušeny po území bývalého Jihomoravského kraje, 

tedy i na území Kraje Vysočiny, Zlínského kraje a okrajově i Olomouckého kraje. Na základě kontrol 

hospodaření vyšlo najevo, že k 31.12.2018 bylo v MRS, z.s. organizováno 71 880 z toho 64 296 členů 

dospělých a 7 584 mládeže. Pobočné spolky i sekretariát MRS hospodaří celkem na 238 

mimopstruhových revírech o celkové výměře cca 6 800 ha a na 77 pstruhových revírech o výměře cca 

490 ha. Čísla jsou to proměnlivá a nás může těšit, že v naší blízkosti letos vznikl nový mimopstruhový 

revír Jihlava 4A. Jde o bývalý chovný rybník PS Ivančice v Letkovicích. PS Ivančice na tomto revíru  

i hospodaří. Osobně se domnívám, že je dobře, že tento revír vznikl a že takovýto rybniční revír v 

našem blízkém okolí chyběl. Jen s parkováním poblíž bude asi trošku potíž… 

V říjnu se u naší organizace konalo výjezdní zasedání Rady MRS. Radní si nejprve prohlédli rybochov 

v Alexovicích, probrali s Ing. Klímou úspěchy i neúspěchy, a ti z radních tzv. od fochu přispěli i radami. 

Poté se všichni přesunuli sem, do sálu a zasedání rady pokračovalo už v klasickém modu, tak jako 

každý měsíc.    
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Výše zmíněných prověrek se každoročně musí účastnit začátkem prosince i náš pobočný spolek. 

Hlavně díky naší paní ekonomce a jednatelce v jedné osobě, paní Ivaně Klímové a hospodáři Ing. 

Ondřeji Klímovi jsme i letos prošli tzv. prověrkami bez ztráty kytičky. Ostatně i pravidelná kontrola ze 

strany svazové KRK proběhla loni bez závažnějších připomínek. Proto mi dovolte abych veřejně 

poděkoval nejen těmto dvěma ale současně i všem členům výboru, kontrolní a revizní komise, 

členům rybářské stáže a všem aktivním členům za činnost ve prospěch MRS. Ono té práce je vskutku 

mnoho, a nic se kupodivu nechce udělat samo. Některá práce je mravenčí a není na venek moc 

patrná, jiná má výsledky viditelné, např. budování rybochovu.  Ale všechny tyto činnosti jsou pro svaz 

a konkrétně pro náš pobočný spolek v Nové Vsi moc potřebné. Takže: Ještě jednou velké díky všem!  

Po prosincových prověrkách jsme pak kalendářní rok zakončili akcí „prodej vánočních ryb“ a nový rok 

zahájili uspořádáním tradičního plesu. 

Vánoční prodej se uskutečnil ve dnech 22. a 23. 12.2019. Bylo prodáno všech 10 q kaprů (+další kusy 

narychlo sehnané od pana Samlíka) a pár desítek kg sivenů. Podej zřejmě již přišel do podvědomí 

občanů, a tak se nám u stánku v některých okamžicích tvořily fronty. Ale vše jsme zvládli, i když někdy 

s vypětím všech sil. Zvláštní uznání patří chlapům u „kuchacího stolu“. Za dva dny jim prošlo zmrzlými 

rukami neskutečné množství ryb. Akce se vydařila i po finanční stránce a počítáme s jejím 

pokračováním. 

Ples jsme tradičně uspořádali v poslední lednovou sobotu v sále Kulturního domu v Biskoupkách. 

S jeho nájemcem jsme se domluvili na nájmu 5000 Kč s tím, že si sami zajistíme dřevo na otop. Toto 

se nám opět podařilo (opět díky té neviditelné práci bohužel pořád jedněch a těch samých členů) a 

sál byl krásně vytopený a po sobotním dopoledni i vyzdobený. Hrála nám opět skupina Carrie. A zatím 

co myslivci z Nové Vsi, a i rybáři v Oslavanech naříkají nad malou účastí na jejich plesech, my si 

rozhodně stěžovat nemůžeme. Dlouho dopředu byl sál vyprodaný a prodalo i několik desítek míst 

dole v „pekle“. Na plese se pak bavilo kolem 280 hostů. A myslím si, že se bavili příjemně, 

nezaznamenali jsme nějaké výrazné negativní reakce. Nedostatky, o kterých víme (např. malý počet 

prodejců tomboly), budou napříště odstraněny, tak aby bylo vše k naprosté spokojenosti. Příští ples 

bude opět v Biskoupkách a to tentokrát 1.2.2020. 

Ještě se chci v krátkosti zmínit o drobné, pro někoho nepříjemné, novince. Naši členové si zvykli,  

že koncem roku obdrželi tzv. informační leták a termínový kalendář našeho spolku. Vzhledem 

k neustále stoupajícím nákladům na poštovné a velkou územní roztříštěnost naší členské základny,  

a i problémům se sháněním tzv. pochůzkářů, ochotných obíhat přilehlé obce a roznášet leták, se 

výbor rozhodl již v této praxi nepokračovat. Ostatně o skutečnosti, že informační leták zasíláme 

naposledy, jste byli informování právě na tomto posledním letáku. Vzhledem k dnešní digitalizaci 

společnosti by neměl být snad pro nikoho problém si patřičné informace zjistit na webových 

stránkách. Proto ještě jednou připomínám www.mrsnovaves.cz. 

Na závěr mi dovolte abych vám všem popřál hodně zdraví a do nadcházejícího rybářského roku 

hodně pohody u vody, bohaté úlovky a mnoho nevšedních zážitků s udicí u zurčící řeky nebo třeba i 

ve stínu staré vrby někde na břehu rybníku.  

     Petrův Zdar. 
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