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 Zpráva o činnosti výboru ČRS MO Orlová za rok 2019 

 

Vážené rybářky, vážení rybáři, 

 rok 2019 byl rok, kdy se poprvé celé toto období o MO ČRS Orlová staral nově 

zvolený pětičlenný výbor MO ve složení René Šmotek – předseda, Josef Pop - místopředseda, 

Pavel Beliančín – jednatel, Tomáš Slíva – pokladník, Stanislav Mokrička - člen.  

 Výbor se snažil co nejlépe hospodařit se svěřenými prostředky a to jak finančními, tak 

hmotnými. A to i přesto, že se potýkal s negativními vlivy z řad některých členů MO, kteří se 

stále nemohou se změnou vedení smířit. Tyto vlivy občas zaváněly až pomluvami.  

 Nicméně nově zvolený výbor se v roce 2019 postaral o rekonstrukci vnitřní části sídla 

MO, která je nyní reprezentativní budovou pro pořádání různých odborných aktivů, školení 

dětí i dospělých rybářů. Sponzoři nám darovali velkoplošnou TV, město Orlová nám dalo dar 

na zakoupení nového notebooku, tyto věci jsou již nyní využívány pro školení dětí a nových 

členů. Po velmi dlouhé době byl vyřešen dluh po minulém vedení, a to pronájem čistící 

stanice na naší louce naproti sídla naši MO.  

 O veškerém dění Vás informujeme na našich webových stránkách. Například i o 

datech výlovů, takže každý člen naši MO se mohl přijít podívat na výlovy RCHZ MO Orlová. 

Na těchto výlovech byl vždy přítomen delegát z VÚS Ostrava, z profesionální RS nebo z jiné 

MO.  

 Zarybňovací plán je pro rok 2020 překročen ve všech položkách. Všechny ryby jsou 

ve sportovních revírech a je jen na Vás rybářích jak s nimi naložíte. Hospodářský výsledek je 

ke konci roku již druhým rokem plusový, i když byl schválen rozpočet vyrovnaný. 

 Výbor MO Orlová postupuje striktně dle hospodářského řádu, zarybňovacího plánu, 

kárných opatření. S tím souvisí i tresty za zadržené povolenky. Dozorčí komise bude striktně 

dodržovat Přílohu č. 3. Jednacího řádu ČRS.  

 Výboru při jeho práci významně pomáhali jednotlivé odbory a komise, které se 

scházely a plnily své úkoly v souladu s plánem práce. Výbor MO se scházel pravidelně 

jednou měsíčně.  

 Ve své práci se výbor řídil příslušnými svazovými předpisy, stanovami ČRS a 

vlastním plánem práce. 

 

  Hlavní úkoly, kterými se výbor MO zabýval: 

1. Vyhodnocením členské schůze a připomínkami členů 

2. Přípravou školení nových členů 

3. Přípravou RCHZ a zajištění ryb pro další chov. Zajištění krmiva pro ryby. 

4. Zabezpečením podzimních výlovů. 

5. Zpracováním rozpočtu na rok 2020 

6. Projednáním účetních uzávěrek včetně stanoviska dozorčí komise 

7. Zabezpečením investiční činnosti MO 

8. Provedením inventarizace majetku MO 

9. Zpracování hlášení o činnosti MO pro VÚS Ostrava 
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10. Přípravou a účastí na hospodářských prověrkách na ÚS Ostrava 

11. Návrhy na vyznamenání a ocenění členů MO 

12. Zpracováním a vyhodnocením přehledu o úlovcích našich členů 

13. Zpracováním stavu a činnosti RS, odboru mládeže, hospodářského odboru a 

organizační činnosti 

14. Přípravou rybářských závodů pro děti  

15. Kontrolou stavu ve výdeji členských známek a povolenek 

16. Účast na poradách, aktivech a konferencích a to jak v rámci ČRS, tak s územními 

správními celky i jinými organizacemi. 

 

 Mimo tyto úkoly se však stále řeší další a další problémy, které se v průběhu roku 

vyskytnou, anebo zůstávají v řešení z let minulých. Ve spolupráci s VÚS Ostrava se uzavřela 

smlouva o pronájmu na revír Kozí Becírk. Jak už bylo řečeno výše, s městem Orlová byl 

dořešen pronájem na Čistící stanici na území louky, kterou máme ve svém vlastnictví, se 

zástupci města Petřvald se snažíme o změnu nájemní smlouvy na RCHZ Hurtík, tak aby v této 

smlouvě byl zanesen odstavec o předkupním právu. Opět chystáme pro naše mladé rybáře 

uskutečnit rybářské závody, tentokrát to budou dvě kola, první „O pohár starosty města 

Orlové“ a druhé „O pohár starosty města Petřvald.“ Letos můžeme konstatovat, že závody 

byly velmi úspěšné a to nejen co do účasti závodníků a jejich následné radosti z vyhraných 

cen, ale také pro nás jako pro organizátory. Na závody se totiž přišli podívat zástupci měst 

Orlové a Petřvaldu, se kterými jsme navázali úzkou spolupráci. Myslím si, že stejně jako 

vloni bude pro děti zajištěno bohaté občerstvení a hodnotné věcné ceny. Naše MO se 

v letošním roce zúčastnila Spolkové a klubové činnosti města Orlová. 

   

 

    Stav členské základny 

 
  Stav členské základny byl v roce 2019, 573. členů. Z toho je 64. dětí do 15. let a 5. 

mládežníků. 

 

    Zpráva odboru mládeže 
 

 Děti do 15-ti let se účastnili proškolení, na kterém se probírali změny v RŘ a plno 

dalších věcí. Na školení chodí čím dál víc dětí. Jsme rádi, že mladých rybářů přibývá a mají 

zájem o přírodu a dění kolem vody. Vedoucím odboru mládeže je předseda MO René 

Šmotek. Letos se však školení dětí, s entuziasmem a chutí sobě vlastní, s bravurou školeného 

pedagoga ujal šéf RS Bc., Ing. Kamil Bardoň. Ten připravil jak pro děti, tak i pro dospělé 

vynikající výukovou prezentaci, kterou promítá přes PC na velkoplošnou TV (oba dary 

sponzorů).  

 Děti v lednu a únoru 2020 složily úspěšně závěrečné testy a jakmile to počasí dovolí, 

můžou jít vyzkoušet své rybářské štěstí na revír Orlovský potok 1B, kde se jim vloni tak 

hezky dařilo a nachytaly překrásné úlovky.  
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 Stejně jako vloni připravíme pro děti do 15-ti let dětské závody nazvané Orlovský a 

Petřvaldský pohár. První kolo bude 16. 5. 2020 a druhé 29. 8. 2020. 

 Veškeré informace budou včas zveřejněny na webových stránkách naši MO a taky 

přímo v sídle MO ČRS Orlová. Pravidla zůstanou stejná jako při loňském ročníku. A protože 

se zarybňováním revíru 471221 nám pomáhá VÚS Ostrava, věříme, že to opět budou pěkné a 

zajímavé závody. 

 

 Dovolte mi na závěr už jen několik málo bodů.  

Tím prvním a nejdůležitějším je přepisování údajů v povolence (docházka k vodě). Jen díky 

tomuto bylo RS zadrženo nejvíce povolenek a DK uděleny ty nejpřísnější tresty (odebrání a 

nevydání povolenky až na dva roky). Myslím si, že řádků je dost a pokud nemáte splněn roční 

limit úlovků, není nic jednoduššího než si zajít do sídla MO pro další formulář. Dalším 

nešvarem je nepořádek u vody. Všechny sportovní revíry, které obhospodařuje naše MO, 

máme v nájmu, a jednou ze smluvních podmínek je, že budeme udržovat na březích pořádek. 

Nedávejte tedy majitelům vodních ploch záminku k prodeji, na který my nemáme. Zkrátka, 

udržujme si u vody pořádek, a nezhoršujme si tak naše životní prostředí. 

 

 Vážení přátelé, rybářky, rybáři. Jak už bylo řečeno, loňský rok byl prvním rokem, co 

se o chod MO ČRS Orlová staral nový pětičlenný výbor. Doufám, že alespoň pro některé 

z Vás a věřím, že Vás je většina je nové vedení MO ČRS Orlová transparentním, 

důvěryhodným a obětavým partnerem, na kterého se můžete spolehnout. Budu rád, bude-li 

tato obětavost oboustranná. 

 

 

   Děkuji. 

 

 

         BcA. René Šmotek 

         předseda MO ČRS Orlová 

 

 


