Výzva členům ČRS MO Tovačov
Vážení kolegové, členové naší MO, obracím se na Vás s následující výzvou.
Pomalu končí další rybářská sezona, rok, který nám přinesl i velmi smutné události. Opustili nás naši
význační funkcionáři. V lednu 2018 zemřel pan Jaroslav Žáček, a v říjnu náš dlouholetý předseda pan Mgr.
Ladislav Hanák. Na tyto smutné události musíme jako MO reagovat, a je nutné na členské schůzi, která se
bude konat 17. března 2019 doplnit, a snad i rozšířit výbor naší MO a zvolit nového předsedu. Přestože jsme
v současnosti po MO Ostrava se zhruba 2400 členy druhou nejsilnější MO v ÚS Ostrava, není v současnosti
jednoduché oslovit a najít dostatek kandidátů, zájemců o tuto jistě hlavně časově náročnou aktivitu z řad
naší členské základny.
Současně byl rok 2018 pro Svazové rybáře rokem volebním. A to na všech úrovních.
U nás v MO jsme na členské schůzi v březnu 2018 opět pouze potvrdili staronové složení výboru MO, i
přes výzvu předsedy a volební komise se žádní noví zájemci o tuto činnost nepřihlásili. A to zde předseda
avizoval i zájem, právě kvůli „nutné generační obměně a zapracování se nových členů“, rozšířit dočasně náš
výbor MO o další dva členy.
Na úrovni ÚS Ostrava se volilo na konferenci v červnu 2018. A konečně zde zafungovaly principy
zastupitelské demokracie, o funkci předsedy ÚS se ucházeli 2 kandidáti, a o dalších 7 míst ve výboru ÚS se
ucházelo celkem 12 kandidátů. Volby tedy nebyly formálním potvrzením staronových funkcionářů, ale
v tajném hlasování delegáti z jednotlivých MO rozhodli o svých zástupcích na další volební období.
V listopadu 2018 se konal Republikový sněm ČRS. Dle Stanov se členy Rady stávají automaticky
předsedové plus jeden ze všech našich sedmi územních svazů. Volí se ovšem předseda Rady ČRS. A zde opět
po dlouhém období zafungovala demokracie, a předseda byl volen v tajné volbě a to ze 4 kandidátů.
Je tedy zřejmé, že se členská základna aktivizuje, že našim členům už není jedno, kdo a jak nás bude, a to na
všech úrovních zastupovat, navíc v období, které pro Svazový rybolov jistě nebude jednoduché.
Vyzývám tedy všechny členy ČRS MO Tovačov:
Pokud ani Vám není lhostejné, jakým směrem se bude Svazový rybolov dál vyvíjet, zvažte, zda právě vy
nemáte zájem, schopnosti, ale i dostatek času, se aktivně zapojit do činnosti ČRS, a zda tento zájem
neprojevíte svou kandidaturou na doplnění do výboru MO ČRS Tovačov na členské schůzi 17.března 2019.
Na této schůzi bude možné navrhnout i rozšíření výboru, ale i Dozorčí a kontrolní komise MO, a i v rámci
činnosti v této rozšířené komisi se postupně seznamovat s administrací činnosti MO Tovačov. Lze tedy
kandidovat i na doplnění do této komise.
A v neposlední řadě, jak je v naší MO dlouhodobě zavedeno, zvolí právě členská schůze i nového předsedu.
Pokud se takto událo i na vyšších úrovních, zachovejme i u nás v MO principy zastupitelské demokracie, a
pokud to bude možné, nevolme pouze z jediného kandidáta.
Pokud Vás tato výzva oslovila, nebo Vás zajímají jakékoliv bližší informace k uvedenému, neváhejte
kontaktovat kteréhokoliv ze současných členů výboru či DKK MO Tovačov.
V Tovačově 14. prosince 2018

Výbor ČRS MO Tovačov

