Český rybářský svaz, z. s.
místní organizace Bohutín
Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín

v Bohutíně dne 18.3. 2021

Zhodnocení uplynulého období
Dnes je to přesně 282 dní, kdy byl udělen souhlas ke vzniku naší místní organizace Českého rybářského svazu
v obci Bohutín. Přesně 1. července proběhla první členská schůze, kde byl zvolen oficiální výbor společně s dozorčí
komisí. Během krátké doby jsme se dostali do povědomí všem rybářům v našem okolí a postupně se začíná naše
členská základna rozrůstat.
Naším cílem není prodávat jen povolenky, ale snažíme se aktivně podílet na získávání mladé generace, udržovat
okolí našich sportovních revírů v čistotě a v neposlední řadě se co nejvíce podílet na zarybňování sportovních revírů z
vlastní produkce.
Založili jsme 2 rybářské kroužky, jeden v obci Pičín a druhý v obci Bohutín, bohužel situace kolem Covidu-19, jak
nás, tak i ostatní spolky značně omezila, ale to nás nezastavilo.
Na konci letních prázdnin jsme se zúčastnili akce ,,Rozloučení s prázdninami v obci Bohutín, kde jsme měli
příležitost předvést a představit rybářské řemeslo široké veřejnosti a hlavně dětem, které to velice zaujalo. U
nejmenších měla největší odezvu ukázka živých ryb, kde si mohli z blízka prohlédnout a pohladit několik sumců,
kaprů a dalších druhů ryb.
V listopadu jsme předali transfuzní stanici Oblastní nemocnice Příbram a Českému červenému kříži Příbram
dárkový poukaz na vánoční kapry jako poděkování za záslužnou a obětavou práci, kterou tu po celou „Covidovou“
dobu odvádějí. Každý zaměstnanec od nás obdržel před štědrým dnem vánočního kapra.
Naše brigádnická činnost je směřována především k údržbě okolních sportovních revírů i ostatních vodních ploch v
našem okolí.
Snažíme se stále fungovat a být tu pro naše členy i v této nelehké době, neúnavně pracujeme na získávání nových
vodních ploch jak pro chovné, tak i pro sportovní účely.
Jednou z našich asi největších akcí naplánovaných na rok 2021 je rekonstrukce nového zázemí, které bude sloužit
jak pro administrativní činnost organizace, tak i jako učebna pro naše malé rybáře.
Závěrem nám dovolte, abychom Vám všem popřáli mnoho krásných chvil strávených při sportovním rybolovu, nebo
při zaslouženém odpočinku u vody, hlavně však pevné zdraví ….
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