100 dní práce výboru MO SRZ Trebišov
Vážení priatelia, rybárky, rybári . Ako je už
zvykom, my členovia
novozvoleného výboru, ktorému ste dali dôveru a svoj hlas Vás chceme informovať
o našej práci, ktorú sme vykonali za 100 dní od nástupu do funkcie .Nechceme Vás
informovať o tom, v akom stave sme preberali majetok a finančné záležitosti
združenia, lebo by sme sa dostali do začarovaného kruhu vzájomného ohovárania
a vytvárania nedôvery so starým výborom. Každý kto chce, úsudok si urobí sám.
Hneď v prvých dňoch členovia výboru pracovali na sprevádzkovaní Rybárskeho
domu, kde bolo treba vymeniť celé vodovodné potrubie a čerpadlo, ktoré bolo zabité
pieskom zo studne. Piesok bol príčinou prečo sa pokazilo čerpadlo a bolo ho
potrebné vymeniť za nové. Vyčistil sa celý Rybársky dom, vykonala sa elektro
a plyno revízia. Revízia bola potrebná , aby sa mohol Rybársky dom poistiť a aby
sme mohli niektoré miestnosti dať do prenájmu. Každý vie, že ak sa nehnuteľnosť
nevyužíva, tak chátra a ničí sa. Každý, kto dnes navštívi Rybársky dom, musí vidieť
ako sa zmenil vstupný areál. Bolo vykosené krovie, vykosená tráva, vyčistený celý
areál, vyčistené a opravené bazény, urobené nové parkovisko. Bolo obnovené
a sprevádzkované výterové hospodárstvo, ktoré bolo aj odskúšané v praxi, pri príjme
úhora monté, ktorého sme kúpili a dostali od Slovenského rybárskeho zväzu Rada
Žilina. Každý rybár vie, že úhora sme dostali v prvých marcových dňoch, a ak by
sme ho vysadili do našich revírov, tak by nám uhynuli. Preto sme úhora najprv
podržali vo výterovom hospodárstve, kde sa malé úhory preliečili, zotavili sa a začali
prijímať potravu.
Za starostlivosť o tieto malé úhory treba poďakovať najmä nášmu
podpredsedovi Arpádovi Gornickému a predsedovi Ferovi Tomkovi, ktorí trávili
všetok svoj voľný čas prácou s nimi a dotiahli to až do záverečného konca , kedy sa
úhory vysadili do našich VN a riek, ktoré obhospodaruje naša MO SRZ. Bolo
vysadených 10 500 ks úhora monte 0,12 – 0,16 mm.Hneď pri príjme zásielky sme sa
museli vysporiadať s chorobou, ktorú mala zásielka úhorov už pri dovezení a ktorú
sme úspešne za pomoci našich priateľov akvaristov zvládli. Život a kŕmenie ste
mohli vidieť na facebooku a na našej internetovej stránke.Urobila sa aj údržba nádrží
a bazénov v areály Rybárskeho domu, z dôvodu že v budúcnosti by sme ich chceli
využívať na odchov plôdika kapra a potom ho vysádzať do jazierka v parku.
Predseda MO SRZ TV František Tomko doniesol vlastné akvária v počte 12
ks, v ktorých sú ryby našich vôd a budú využité pri práci v rybárskych krúžkoch na
spoznávanie jednotlivých druhov rýb.
Vysporiadalo sa aj vlastníctvo pozemkov, ktorých vlastníkom je naša MO SRZ
TV. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí ľudia za účelom vlastného obohatenia si
lacno odkupovali pôdu pri VN a chceli ju s niekoľkonásobným ziskom predať MO
SRZ TV. Typickým príkladom je VN Nižný Žipov. Spoluprácou s právnym oddelením
SRZ Rada Žilina s odštepným závodom Správa povodia Bodrogu sa však takéto
aktivity niektorých takzvaných podnikateľov zastavili.
O tom, že SRZ Rada Žilina vie aj pomôcť, len treba mať dobrú vôľu, je aj ich
dar v hodnote 4000 € vo forme vysadenia jesetera malého na revír Latorica. Ukážky
z vysadenia ako aj ich prispôsobenie sa v rieke ste mohli vidieť na našej internetovej
stránke a facebooku.
Ďalšou úlohou, ktorú musel výbor riešiť bola VN Nový Ruskov. Bolo potrebné
sa rozhodnúť, či sa VN vypustí a znovu sa vykoná vyčistenie a údržba VN, tým
stratia naši členovia 1 rok lovu na VN , alebo sa vymyslí nové riešenie. Nakoniec sa

použil prípravok železné hrable, ktoré boli ťahané za motorovým člnom a takto sa
vyťahovali vlasce, olovká, rôzne rastlinstvo a konáre. Treba sa poďakovať Vám
všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na tejto akcie. Je to hlavne Vaša zásluha, že sa VN
Nový Ruskov znovu dostala do prevádzky schopného stavu.
Na VN Parchovany bolo potrebné zvýšiť vodnú hladinu. Táto práca sa
vykonala dňa 25.4.2014 na brigáde. Tu treba poďakovať hlavne podpredsedovi
Arpádovi Gornickému a riaditeľovi ZŠ Ing. Ivanovi Račkovskému, ktorý zabezpečil
obnovenie prítoku zrážkovej vody do VN.
Nové úpravy boli vykonané aj na revíre Kamenná Moľva . Práce viedol
hospodár združenia Václav Besler. O vykonaných úpravách sa sami presvedčíte pri
love v danej lokalite.
Výbor MO SRZ Trebišov si však ako svoju prvoradú úlohu vytýčil spokojnosť
členov združenia . Najdôležitejšie pre každého rybára je , aby si na našich lokalitách
dobre zachytal, oddýchol si v príjemnom prostredí a odniesol si aj úlovok , aby sa
potešila aj rodina. Hlavne rybári , ktorí sa k vode pre svoje pracovné vyťaženie
dostanú iba sporadicky. Preto sa výbor MO SRZ rozhodol vykonávať zarybnenie
našich revírov dvakrát v roku, na jar, na jeseň a na VN Byšta spestriť rybačku aj
pstruhom dúhovým. Pre Vašu informáciu jarné zarybnenie bolo vykonané za účasti
pozorovateľov z Vašich radov a bolo aj zdokumentované na videozáznam.
Zarybnenie bolo vykonané podľa rozlohy a návštevnosti jednotlivých revírov.
Revír
VN Nový Ruskov
VN Nižný Žipov
VN Parchovany
VN Byšta
Kamenná Moľva
Topľa
Ondava
Latorica
Trnávka
Celkom
Finančný prepočet
Celkom

Kapor K3
1500 kg
1000 kg
500 kg
1500 kg
500 kg
150 kg
250 kg
250 kg
100 kg
5750 kg
14 490 eur
17 474 eur

Karas

Pstruh dúhový

Amur

100 kg
400 kg
150kg
250 kg
250 kg
750 kg
450 eur

400 kg
1400 eur

450 kg
1 135 eur

Aby sa zabránilo chorobám rýb v histórii združenia sa nevyviezlo toľko rupínu 400 kg
( látka ktorá je povolená ako preventívna proti výskytu chorôb rýb ,medikované
krmivo za 600 €) .
Rupín bol vyvezený členmi výboru Krasnickým, Gornickým, Beslerom a nadávkovaný
do jednotlivých revírov podľa predpisov a danej rozlohy.
Na základe Vašich požiadaviek ako aj so skúsenosti z našich revírov sa
znovu pristúpilo, tak ako to bolo v minulosti že novoprijatý člen MO SRZ TV musí
prejsť školením z rybárskych predpisov, poznávania jednotlivých druhov rýb,
technikami lovu rýb, kde získa odbornú spôsobilosť a vykonať skúšku pred
skúšobnou komisiou. Cena školenia bola stanovená na 50 €. Až potom nový člen
získa povolenku a je prijatý za člena nášho združenia. Školenie vykonáva predseda
MO SRZ TV František Tomko.
Nezanedbávame ani vzdelávanie našej mládeže, ktorá sa školí v dvoch
krúžkoch. Krúžok mladých rybárov pri ZŠ v Parchovanoch, vedie Ing. Račkovský
a v Trebišove na CVČ pán Pekarik. Naša mládež v závere školského roku získala

okrem vedomostí aj povolenku na lov rýb na jednu udicu. Ich ďalšou odmenou je
pretek - lov rýb udicou. Tohto roku bol organizovaný na VN Parchovany 1. mája
2014.
O tom, že rybári sú jedna veľká rodina, kde si navzájom môžu pomôcť,
odovzdať si skúsenosti nás utvrdzuje dlhodobá skúsenosť. Udalosťou kedy sa
členovia MO SRZ môžu stretnúť sú preteky. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa
preteky vydarili, pretekári vydržali až do konca , atmosféra bola neopísateľná , kto sa
zúčastnil neobanoval a všetci si odniesli si krásny športový zážitok.
3.5.2014 VN, Byšta Pretek, lov sumca a sumčeka
Napriek nepriaznivému počasiu bolo odlovených 56 sumčekov amerických a 6
sumcov.
8.5.2014, VN Nový Ruskov
1. Jozef Hudák
2. Peter Sabo
3. Marián Jaššo
4. Andrej Micák
10.5.2014, Muškársky pretek VN Byšta
1. Rastislav Kelekeš
2. Marek Šafar
3. Ľubomír Augustinsky
4. Peter Alexovič
11.5.2014, VN Parchovany
1.Pavol Konfederák
2. František Makuňa
3. Ján Eĺko
4. Gabriel Čižmár
Po nemilých skúsenostiach s predajom rybárskych dokladov sa nové vedenie
rozhodlo zakúpiť nový program na organizáciu a vedenie rybárskych dokladov,
vedenie brigád atď. Kým v minulosti doklady vystavoval Telepovský Jozef - bývalý
hospodár združenia za odmenu z každej vydanej povolenky, teraz vydávaním
povoleniek bol poverený Ján Grecula v rybárskej predajni Rybárstvo u Janka, ktorý
túto prácu vykonáva bez nároku na odmenu. Každý rybár po zaplatení dostáva aj
platnú evidovanú potvrdenku, ktorá sa využíva okrem iného aj pri strate dokladov.
Zaviedol sa aj systém trestaných rybárov, ktorým sa nemôže vydať povolenka,
cez SRZ Rada Žilina sa vydáva centrálny register trestaných rybárov tvz. pytliakov,
ktorým sa nemôže vydať povolenka. Tým sa zamedzilo tomu, že ak bol člen trestaný
v MO SRZ Trebišov a išiel sa prihlásiť ako nový člen do MO SRZ Michalovce, alebo
Vranov nad Topľou, mohol sa prihlásiť ako nový člen a mohol získať povolenku
a znovu mohol chytať ryby. Teraz po zavedení centrálneho registra trestaných
rybárov sa už nemôže prihlásiť.
Mnohí z Vás si určite všimli, že od začiatku novej rybárskej sezóny sa zlepšila
aj práca a organizácia našej rybárskej stráže. Vaša požiadavka, aby sa vykonala
kontrola na všetkých našich revíroch, deň pred zahájením sezóny sa stala pre nás
samozrejmosťou. 14.5.2014 boli skontrolovaní všetci rybári na našich revíroch.
Neboli zistené závažnejšie priestupky a zároveň každý rybár bol ponúknutý

pohárikom páleného. Dokonca rybári na VN Nižný Žipov dostali 15.5.2014 aj chutný
guláš z diviny od garantov tejto VN, Ing. Grajcára Dušana a Krasnického Michala.
Treba si však uvedomiť, že každý rybár má právo kontroly a právo nahlásiť
pytliactvo, vandalstvo, znečisťovanie lovného miesta a podobne na vedúceho
rybárskej stráže Mariána Jašša (0908 080 934), alebo na riaditeľstvo PZ SR (158),
prípadne na mestskú políciu (159), ktorí podľa zákona musia poskytnúť pomoc.
Veľmi dobrá je spolupráca s PZ v Michaľanoch, za ich prácu si zaslúžia pochvalu.
Netreba sa skrývať za falošné kamarátstvo, lebo tak strácame aj my všetci.
Tak ako sa budeme starať o náš spoločný majetok, tak sa aj budeme mať. Do
budúcnosti by sme sa chceli zbaviť takých nešvárov ako „ mäsiarstva „ našich
niektorých členov, chytania rýb dospelými na detské povolenky, znečisťovania
stanovíšť pri chytaní rýb, vzájomných roztržiek pri vode. Takéto priestupky bude
Rybárska stráž a výbor MO SRZ TV trestať aj za cenu, že sa s takými členmi
rozlúčime.
K vode sa má prichádzať pre načerpanie nových síl, oddýchnuť si, spoznať
nových priateľov, pre športové zážitky z lovu. Za týmto účelom boli vybraní aj nový
členovia rybárskej stráže, ktorí po zložení sľubu budú pre našu MO SRZ TV iba
prínosom.
Pre informáciu našich členov bola zriadená nová informačná tabuľa, ktorá je
umiestnená pri predajni rybárskych potrieb „ Rybárstvo u Janka „ kde sa môžete
informovať o nových akciách, ktoré usporiada MO SRZ , nové veci zo života a práce
nášho združenia. V súčasnosti je funkčná a obnovená internetová stránka
www.tvrybar.com, zásluhou nového administrátora našej stránky bez nároku na
odmenu.
MO SRZ TV požiadala aj v tomto roku o výnimku z lovu kapra rybničného od
15.mája 2014 na našich VN a o zmenu charakteru VN Hrčeľ z chovnej na lovnú.
Verím, že za 100 dní sa urobilo dosť a dôveru, ktorú ste dali novému výboru
ten nesklame a v nastolenom tempe za Vašej vzájomnej pomoci bude naša MO SRZ
Trebišov ďalej napredovať.
S pozdravom „ Petrov zdar ! „

