Informace pro členy
Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí.
Výbor MO Frýdlant nad Ostravicí, který se má starat o majek a finance členů MO Frýdlant
nad Ostravicí s péčí řádného hospodáře, se již v měsíci dubnu jednomyslně shodl na tom,
že na RZ Nová Dědina bude ukončen svazek mezi současným uživatelem a MO Frýdlant
nad Ostravicí.
Současný uživatel byl pověřen a požádán bývalým vedením MO Frýdlant nad Ostravicí,
aby prováděl dohled a základní údržbu na tomto zařízení, za to mu děkujeme. Na tomto RZ
se již roky neprovádí žádný rybochov, ke kterému byl tento areál zbudován. Jsou zde chovány
ovce a drůbež. Areál pouze chátrá a již v minulosti byl nabídnut k prodeji. Tento prodej
se neuskutečnil. Nové vedení MO Frýdlant nad Ostravicí se jednomyslně rozhodlo si tento areál
na Nové Dědině ponechat, opět převzít a začít s chovem ryb. S tím je spojena inventura
majetku. Současnému uživateli bylo řádně a slušně sděleno několik měsíců předem, že MO
si opět tento areál převezme na rybochov, k čemuž je předurčen a tomuto účelu byl pořízen
za finanční pomoci ČRS ÚS pro Moravu a Slezsko v Ostravě. Vše bylo učiněno transparentně
a v souladu s dobrými mravy. Nikdo z výboru MO nepočítal, jaká vlna nevole se zvedne
jen proto, že by se na zařízení naší MO opět započalo s chovem ryb. Pokud se budou
chovat na tomto rybochovném zařízení ryby, je samozřejmostí, že dohled bude mít výbor,
jenž byl řádně zvolen členskou základnou naší MO.
Naše MO na tomto zařízení platí po celou dobu daně a nájemné z přivaděče. Brigády
a pomoc členů naši MO potřebujeme nyní více, protože se začíná zvedat obsádka ryb
na rybochovném zařízení Pstruží. Naším zájmem je členy dostat opět k chovu ryb
na rybochovná zařízení a budeme rádi za každou pomocnou ruku. Není v našem zájmu vést
zákulisní politiku a intriky. Není také možné, aby jeden člen nebo několik málo jednotlivců
využívali bezplatně několik let či snad desetiletí areál k chovu ryb k rekreačním účelům,
a to zcela bezplatně na úkor ostatních členů. Kdo má zájem, může pracovat každou sobotu na
RZ Pstruží.
Buďme soudní, areál na Nové Dědině k rybochovnému účelu není využíván. My jako výbor
MO máme za úkol a povinnost se o majetek starat s péčí řádného hospodáře.
Zájemce o brigádu nikdy nebyl odmítnut, jen je důležité si vzít s sebou dobrou náladu. Každá
ruka se hodí. Při těchto pracích se loví, přebírá, třídí ryba, vysazuje se do revíru. Kosí se tráva
a provádí se celková údržba areálu, dělají se rozvody vody – v líhni je práce dost. Je naprosto
samozřejmostí, že je přítomen někdo z výboru MO, kdo na tuto činnost dohlíží, odemkne areál
a po ukončení areál opět zamkne a zkontroluje, že se v areálu nikdo nenachází.

výbor MO Frýdlant nad Ostravicí, srpen 2022.

