
Správa o činnosti zarck2}Il

5 obvodná organizácia mala v roku 2011 : 406 členov. Z toho 338 dospe|ých,21 členov
mládež od 15 do 18 rokov, 47 členov kíúžku rrrladých rybarov, 75 dóchodcov a4 ženy

V roku 2010 bolo vydané :216 kaprových povolení miestnych
89 kaproqfch povolení z:tázoých
129 povolení pstruhoqých miestnych
47 povolení detských kaprových miestnych
7 povolení detských pstruhov}ch
5 povolení kaprovlch zvázových detských

Za členské príspevky členov sme vybrali 6760 euro
Kaprové vody miestne
Kaprové vody zvázové
Pstruhové vody miestne
Kaprové vody detské miestne
Kaprové vody detské zvázové
Pstruhové vody detské

7128 euro
6230 euro
4455 euro

658 euro
100 euro
105 eure

Zaneodpracované brigády sme vybrali 915 euro

Do rezerrmého fondu sme odviedli sumu : 1665 euro

Zapisné a skušky dospelý : 1200 euro

Zápisné a skušky <ieti : 91 euro

Spolu sme odviedli na účet MsO SRZ Prievidza : 29 109 eur.

V roku 2011 obvodnú organizáciu riadil 8 členný ýbor v z\ožeru : Divéky Viktor. U}rlár
Slavomír, Králik Stanislav, Hopko Albín, Divéky Oliver, Paulďuro Ivan, Hrdý Erik, Mišovic
Jan. Do qiboru bol kooptovaný pan Kováč Peter.
vÝbor v tomto roku zasadal 9 krát podťa potreby riešenia problémov a zabezpeěovania

jednotliqich akcií. Úěasť na zasadnutiach v}boru bola 98 percentná. Zasaduti qýboru sa
zúčastňoval aj vedúci rybárskej stráže pan ŠtrUak Stanislav.

Obvodna organaácta mala v roku 201I aj zastitpenie vo výbore mestskej otgantzácie
v Prievidzi. Čtenmi výboru mestskej organizárcie boli Slavomír {.Ihlár a Divéky Viktor.
Pan Divéky v mesiaci jún odstúpil s mestského výboru MsO SRZ Prievidza a aj s fuŇcie
predsedu obvodnej organiácie. V tejto funkcii ho nahradil pan Mišovic Jrán, kto4ý sa stal
zátoveň aj členom ýboru mestskej organlzácie. Aj ýbor mestskej organlzácie musel riešiť
veci ktoré sa dotýkajú všetkých členov. V minulom roku to bola okrem ného otazka cien
povolení na rybolov. Ceny násadoqfch ryb neustále rastu a aj keď sa výboru mestskej



/

organlzácie darí zaobstarávať ruísady za dobré ceny, bolo nutné znýšiť ceny povoierc
V neposlednom rade to bolo vy,nútené aj zvýšenim ceny zxázových povoienl

Dóležitou činnosťou pre chod organizácie je aj brigádnická činnosť. Touto činnosťou
sa zabezpečujú dóležité činnosti nevyhnutné pre chod rybrárskej organizácie. Výbor na rok
2011 vypracoval plan brigádnickej činnosti , ktoqí sme splnili,
Ozlrarčilt sme tabuťami začiatok revíru Nitrica č. 4 a koniec revíru 5470 VN Nitr. Rudno.
Vysadili sme vence pre qiter nlbáěa do VN Nitr. Rudno.
Odpracovali sme brigády za prenájom kancelárie v Diviackej Novej Vsi, organizačne sme sa
podieťali na pretekoch LRU v Nitrianskom Rudne, Vybudovali sme kaskády na chovných
potokoch Studenec a Lomnica. Likvidovali sme porasty ktoré bránili v rybolove , viac Wát
sme čistili brehy vodnej nádrže Nitrianske Rudno od odpadkov, vykosili sme brehy.
Zlikvidovali sme smetisko v revíri Nitrica č. 4 pod obcou Valaská Belá . Opravili sme mólo
pred garáňou pre čln. Zpevnili sme breh pri garáňi betónom. Zlikvidovali sme zábranu proti
úniku týb zprieluady. Odpracovali sme brigádu upilna Mazána za násadu pstruha
dúhového.V plnej miere sme sa zúčastňovali zarybňovania revírov v našej pósobnosti.
Pri brigádnickej činnosti musíme konštatovať že preváhll, časť našej práce musíme venovať
odpratávaniu domového odpadu z brehov našich revírov.
Celkove sme odpracovali 2015 brigádnických hodín. Neodpracovaných bolo 145
brigádnických hodín.
Od obce Diviacka Nová Ves sme dostali na podporu našej činnosti 500 euro a bezplatne nám
bola poskytnutá sála kultúrneho domu na konanie qýročnej členskej schódze a kanceltária.
Poskytnuté firrančné prostriedky sme odviedli na účet mestskej orgaruzácie .

Aj keď hovoríme že sme úlohy ktoré sme si stanovili v pláne brigád splnili, nemóžeme byt'
spokojný so stavom aký na našich revíroch je. Brehy často krát pár dni po vyčisteni
pripomínajú skládky odpadkov, majitelia pozemkov susediacich s revírmi považujú tieto
priestory za súkromné skládky . To platí o majiteťoch chát na Nitrianskom Rudne, ale aj
o niektoných oblvatel'och obcí Liešťany a Valaská Belá.
Móžeme byt' spokojný s budovaním kaskád na chowých vlásočniciach v pósobnosti našej
obvodnej orgarltzácie. Tu je potrebné ocenit' iniciatíw rybrárov z obcí Valaská Belá a
Liešťany ktorí sa iniciatívne zapojili do tejto činnosti. Je potrebné vyzdvihnút' iniciatívu
niektorych našich členov pri plnení úloh brigádnickej činnosti . Jedná sa o pánov : Lubomíra
Jančeka ktory odstránil zábtaru proti úní<u ryb s priehrady , Jozefa Kaňu ktory každoročne
odvéňa odpad vyzbieraný na VN Nitrianske Rudno, pana Vladimíra Lukáňa ktoý aj napriek
tomu že nemusi odpracovat' brigády sa aktívne zapája do tejto činnosti. Toto je prístup kto4ý
je potrebné ocenit'a mal by byť príkladom pre ostatných členov.
V oblasti organizovania brigádnickej činnosti nastala zíTÉna ktorá sa týka niektorych členov.
Výbor mestskej organizácie na svojom poslednom zasadnutí prijal opatrenie ktoré vyjasňuje
situáciu v povinnosti odpracovat' brigády. Od roku 2012 je povinný odpracovat' brigády
každý člen od veku 18 rokov do 60 rokov. Oslobodený od tejto povinnosti sú členovia ktorí
majú zdravotné poškodenie 70 a viac percent. O tomto musia predložit' potwdenie výboru
obvodnej organaácie.

Plán hlavných úIoh prijatý na minulej členskej schódzi stanovil ako jednu z
najdóležitejších úloh na rok 201l zakíivizovanie činnosti členov rybárskej striiže pri našej
obvodnej orgaruzácii. Túto skupinu tvorilo 5 členov rybárskej stráže a štyria kandidáti na
členstvo. Vedením bol poverený pán ŠtrUak Stanislav. Co sa týka qýkonu kontrolnej činnosti
móžeme konštatovat' že došlo k zlepšeniu činnosti, aj napriek nedodržiavaniu prijatého planu
práce pre našu skupinu rybárskej striiže. Paradoxne najváčšiu aktivitu prejavovali kandidáti na
členstvo v rybárskej stráži. Koncom rcka 2011 sa členstva v rybarskej straži vzdali páni :

Divéky Viktor. Králik Stanislav. Hopko Albín. Novými členmi sa sta]i : Mišovic Ján, Kováč



Peter, Kocur Vladimír a Turčan Miroslav. Váťadom na to že yyškolenie nových ďenoť
r5Ďárskej stráže stojí určité náklady ale aj váfadom na stav na našich revíroch bude qýbor
požadovať ttaozaj zodpovednú činnoď od týchto členov. Čas na skonsolidovanie a výmenu
členov už uplynul, tetazje potrebné úázať zodpovednú činnosť ktorá sa odzrkadlí na našich
reviroch či už pri dodrňavani zékona alebo aj pri toťkokrát kritizovanej čistoty. Na áver mi
dovolte poďakovať celej členskej základni za to že sme prliaté ulohy splnili a že sme uroveň
ná§o rybárskeho šporfu posunufi zase o krok ďalej.
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