RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané, rybáři, přátelé od vody, končí prázdniny, většině
lidí dovolená, ale nekončí astronomické léto, to letos končí a
podzim začíná 23. září v 23:21:51 h Myslím, že počasí nám
hodně přálo a rybáři tak mohli trávit čas u našich krásných řek,
potoků a rybníků a že se jim také podařil pěkný úlovek, někomu
třeba trofejní.
Naše místní skupina /MS / pečuje o rybářskou chatu, která je ve
vlastnictví MO ČRS Litoměřice. Chata je na pravém břehu řeky
Ohře naproti chmelnici, na k.ú. Nové dvory, správcem chaty je
člen výboru místní skupiny hospodář Mirek Zyka, který přijímal
objednávky na pobyt. Chata je v krásném prostředí blízko vody
a o pobyt je velký zájem. Rybařina je v česku jednou
z nejdostupnějších zálib pro nejširší okruh obyvatel. Je spojena
s úzkým kontaktem s přírodou a uchováním jejich hodnot. To je
dáno nejen naší tradicí v organizovaném rybářství, ale i
mnohaletým úsilím obou našich rybářských svazů o ochranu
života obyvatel našich vod a rozvoj metod rybolovu. Náklady na
získání povolenky k lovu ryb udicí jsou u nás, jedny z vůbec
nejnižších ve srovnání s podobnými státy.
Výbor místní skupiny a výbor MO ČRS Litoměřice o prázdninách
neměl potřebu se scházet. Schůze začnou v září a budeme plnit
úkoly, které nám ukládá plán na rok 2018.
Rybářská stráž, /RS/ vzhledem k větší návštěvnosti revíru Ohře
1, více revír kontrolovala, a to buď jen jako jednotlivci nebo
provádíme společné kontroly. Žádné závažné porušení
rybářského řádu jsme nezaznamenali, většinou přestupek končil
domluvou. Hodně dbáme na to, aby lovící rybář měl na místě
pořádek a choval se k přírodě šetrně, neb jak víte, revír se
nachází v přírodním parku Dolní Poohří, dále zde máme přírodní
reservaci Loužek, která byla zapsána na seznam evropsky
významných lokalit. Je smutné, že mnoho lidí to ani neví, nebo
naopak ví, ale je jim to jedno. Usuzuji tak podle toho, jak se na
tomto území někteří nevhodně chovají.
1

Mohlo by Vás zajímat, kolik bylo evidováno členů RS v ČRS
v roce
2017.
Dobrovolných
bylo
evidováno
4663,
profesionálních pak 17. Výsledkem všech kontrol bylo 1389
zadržených povolenek pro závažné porušení Rybářského řádu
/RŘ/ a zaevidováno 162 případů pytláctví, tyto případy řeší
policie ČR.
V červnu zasedala Republiková rada ČRS, hlavními body
programu byly zprávy o činnosti ČRS za rok 2017, změny RŘ a
ceny celosvazových povolenek pro rok 2019.
Rybáři mají pro rybolov k dispozici 35 171ha vod, revíry byly
zarybněny násadou o finančním objemu 205 mil. Kč.
Rada schválila návrh změn RŘ pro rok 2019. Konkrétně jde o
stanovení nejmenší míry okouna obecného na 15cm, schválení
povinnosti mít při lovu podběrák, dále zákaz používání
dvojháčků a trojháčků a omezení lovu na umělou mušku a
muškařením na mimopstruhových revírech v období od 1. 1. do
15. 6., zákaz lovu na srkačku a zákaz používání vylovovacího
háku.
O změnách budou včas rybáři informováni na výročních
schůzích a konferencích. Rozhodne o tom uživatel revíru a
popřípadě zahrne do bližších podmínek výkonu rybářského
práva. Ještě info o stavu MVE na jezu v Hostěnicích – řízení
bylo do konce června 2018 přerušeno na žádost investora, na
základě rozhodnutí MŽP v Praze. Investor musí splnit 34
podmínek k tomu, aby mohl dál jednat a aby v budoucnu mohl
požádat o vydání povolení ke stavbě.
V červenci KÚÚK znovu prodloužil investorovi lhůtu k předložení
požadujících dokumentů, a to do konce října 2018. Jsme ve
střehu, čekáme na každé rozhodnutí nadřízených orgánů.
Není to snadné a nebude to jednoduché, ale rybáři, spolek
Brozany a spolek pro ochranu přírody Scorzonera, stále totiž
trvají na svém rozhodnutí, MVE a suchý jez v Hostěnicích
nechceme, a proto proti výstavbě i nadále budeme bojovat.
Jsme každý svědkem, jak letos bylo a je v našem regionu veliké
sucho, což se projevuje na měřených průtocích řeky Ohře.
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Rybáři to sledují s velkými obavami, neb ryby a ostatní
živočichové potřebují vodu a dostatek kyslíku. Bohužel Ohří
neustále teklo v létě pod 10 m3/s, např. 20. 7. v 06:30 hod je
průtok jen 5,9963 m3/s. V pobřežních partiích proto nevidíme
moc vykuleného plůdku, a to díky existujícím MVE kdy došlo
k tzv. přetržení řeky a to ne jednou, právě v době kdy se ryby
třely.
Kamarád a člen RS Karel Nepovím pravidelně prochází náš
revír, aby nejen změřil teplotu a pH vody, množství kyslíku atd.,
ale kontroluje i jestli nedochází k úhynu ryb, hlavně na rybnících
a ramenech. Nezaznamenal žádné větší nedostatky, nebo
závady a ryby naštěstí toto velmi teplé počasí dobře přečkaly.
Myslíme si, že i díky jezu v Hostěnicích, kde dochází
k okysličování prohřáté vody.
V případě existence nové MVE na jezu by se snížil průtokový
paprsek přes hranu jezu a důsledky by mohly být fatální.
Na závěr Vám všem rybáři přejí hezký konec prázdnin. Užívejte
i nadále krásného, ale pro přírodu velice suchého počasí, všem
úspěšný vstup do pracovního procesu, dětem úspěšné zahájení
školního roku a mějte se fajn.
V Brozanech nad Ohří 24. 8. 2018
Jan Šlosr
jednatel MS
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