Historie od SVAZARMU k AVZO TSČ v LOUČNÉ
* 65 LET ČINNOSTI naší sportovně branné organizace *
1953 – 1959 * Vznik v roce 1953 : činnost hlavně motorismus; Dětské dny * Dny
brannosti; Motoskijöring * Loučenské terenní šlapačky motoristů * Plesy, zábavy
1960 – 1968 * Prudký rozvoj střeleckého sportu * Provizorní střelnice na 50 metrů
pro malorážku slouží od jara 1960. Loučná byla od této doby na špičce okresu
Šumperk. 1.června 1968 byla otevřena nová krytá střelnice s 12 stavy v zámeckém parku. Měla vynikající klimatické podmínky a polohu k dosažení vysokých
střeleckých výsledků. V roce 1987 musela být z rozhodnutí orgánů odstraněna.
1969 * Dochází k rozdělení ZO na dvě odbornosti. Automotoklub SVAZARMU v r.
1985 ukončil činnost. Střelecký klub lesního závodu Loučná měl název do
roku 1980. Oblíbená střelecká soutěž v malorážce Velká cena Pradědu byla
až v roce 1999 ukončena 31. ročníkem pro nedostatek finančních prostředků.
Byla to vůbec nejstarší střelecká soutěž v ČSSR. Loučná celé desetiletí 1970 –
1980 ve střelbě vede žebříčky výkonů a to nejen v okrese, také v kraji. Naši
střelci se prosazují i v celostátních přeborech.
1980 * Pod novým názvem ZO Svazarmu lesního závodu Loučná využívá nové
možnosti u podniku a zabezpečuje různé povinnosti a úkoly od roku 1969 stále
s předsedou Antonínem Kalábem.
1990-2002 * Společenská změna v ČR zasáhla i Svazarm a u nás pokračuje dále
střelecká činnost dalšími úspěchy zejména vzduchovkovými soutěžemi mladých
střelců ale již jako ZO AVZO TSČ ČR lesního závodu Loučná a to až do
roku 2002. Do současnosti ve střelecké činnosti pokračují úspěšně jen Bohumil
Tkadlec ( i jako rozhodčí ), Jarek David, Vladimír Fojtík a Jarek Klimeš.
2003 * Protože několik členů AVZO a také předseda ZO se od roku 2000 zabývali
provozem a činností na Rybníku Kocián, členská schůze rozhodla rozšířit o další
odbornou sekci – sportovní rybolov. Dochází ke změně registrace ZO pod
novým názvem : Asociace víceúčelových ZO technických sportů v ČR
ZO Rybník Kocián Loučná * 788 11 Loučná n/D. č.3. Období 2000 až
2002 byla hospodářská činnost Rybníka v rámci Obce Loučná a od r. 2003
zastupitelstvo rozhodlo o podmínkách pronájmu. Od této doby rostoucí zájem
veřejnosti a poskytované služby potvrzují správný směr činnosti rybářské sekce
což dokazují dosažené výsledky na Rybníku Kocián.
2018 * Naše statistka přináší výsledky od roku 2001. Ve výlovu a prodeji ryb bylo
dosaženo celkem 74.765 kg , z toho bylo 10.604 kg vánočního prodeje
kaprů. Vydáno 29.665 povolenek a při pravidelném sobotním uzení ryb činí
prodej uzených ryb celkem 2 898 kg.
V roce 2018 při prodeji více než 4 500 kg ryb dosaženo milionového obratu s
kladným hospodářským výsledkem přes 2500 Kč. Provoz na Rybníku byl 233
dnů a toto zajišťuje nevelký kolektiv pracovníků. Od března 2017 jsme plátci
EET a v roce 2018 do 30.11.2018 činil evidovaný příjem celkem 758.971 Kč.
V rámci olomouckého kraje je ZO AVZO Loučná n/D. jedním z 24 pobočných
spolků, eviduje 31 členů ve třech sekcích činnosti : sportovní rybolov, střelectví a cyklistika ( zaměřuje se na soutěže parkových běhů apod. )
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PROPAGACE : Pro naše příznivce a nejen rybáře jsme v roce 2007 vytvořili
oficielní webové stránky www.kocianloucna.cz . V současné době
čítají již 34 950 přístupů a za letošní leden-únor až 180. Jako „master“
údaje a snímky zpracovává náš člen Ing.Petr Matyáš, dříve zaměstnán u LZ.
V části FOTOGALERIE jsou nejprve historické začátky střelecké od r. 1960,
záběry prvních soutěží, výstavba a otevření střelnice 1.6.1968. Pokračují
snímky z přeborů branců lesních závodů z let 1981, 1983, 1985 a 1987, tyto
jsme pomohli zajišťovat stejně jako soutěž ve střelbě myslivců z lesních závodů a sdružení. Přínosem jsou i novější záběry ze začátku a průběhu rybaření.
Od roku 2016 jsou všechny naše akce zpracovány zajímavým programem
„Zonerama“ jako seriály velmi pěkných snímků zpracovaných webmasterem.
Oceňujeme přínos internetu a dnešních možností přiblížit současné generaci naše
těžké začátky práce před šedesáti a více lety. Zájem o naše stránky dokládá,
že veřejnost sleduje výsledky a rostoucí výkony jsou i dobrým ukazatelem.
Na bohatou historii sportovní střelby v Loučné jen vzpomínáme, máme však
dostatek příležitostí jak využít našich zkušeností a možností současné doby.
DEKÁDA od roku 2010 přinesla do naší činnosti nové možnosti a směr. Sportovní
rybolov sice zůstává rozhodující, ale aktivitu mladých členů musíme ocenit.
Letošní PARKOVÝ BĚH 18.4.2018 byl již v Loučné jako sedmý ročník. Byl
jedním z 25 krosů na Šumpersku a Zábřežsku. U nás soutěžilo ve více kategoriích 165 závodníků. ( + Šumperský prcek, Mrně, Chůze seniorů) Zájem
více než 400 diváků na této akci bývá v každém ročníku.
Dny LESŮ ČR na Švagrově 14.9.2018 jsou výchovným a vzdělávacím programem pro mladší žáky místních škol. Letos již 9.ročník s účastí až 300 a
náš podíl se týkal střelby ze vzduchovky. Lyžařská soutěž lesníků ČR
23.ročník 19.-21.1.2018 v Koutech. Také zde byl náš úkol při střelbě
a biatlonu. Soutěž mladých rybářů 7.ročník na Kociánu 15.9.2018 byl
za účasti 19 mladých (výlov 264 pstruhů*84 kg). Soutěž mladých rybářů
13.10.2018 z Dětských domovů Olomouckého kraje byl již 6. ročník a při
účasti 30 dětí vyloveno 89 pstruhů.
Účast našich střelců na soutěžích – v Šumperku 3x, Zlatých Horách 4x
Ve Vidnavě 2x, Zábřeh 1x.
PLÁNY akcí 2019 * (dosud potvrzené )
12.4.2019 Otevření provozu Rybníka Kocián
17.4.2019 Parkový běh a chůze v zámeckém parku
14.9.2019 Soutěž mladých rybářů na Kociánu
V Loučné nad Desnou 6.února 2019

Antonín Kaláb, předseda ZO AVZO ČR
Rybníka Kocián Loučná nad Desnou
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