Antonín Kaláb, * předseda Krajského kolegia AVZO TSČ ČR Olomouc od r. 2004
Loučná n/Des. č.3
* předseda ZO SVAZARMU LZ Loučná n/D. – 1969-2002
788 11 * 330216/441 * předseda ZO AVZO Rybník Kocián Loučná - 2003 – 2019

Vize Olomouckého kraje 2040
Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk nás funkcionáře neziskových
organizací oslovil prosbou o názory, zkušenosti a pocity z naší činnosti, zaměření a
směru dalšího vývoje.
Zdůrazňuje, že neziskovky v kraji představují významný podíl činnosti a oborů
ve společnosti. Obrací se proto na oblast kde mohou svým nápadem přispět.

Životní prostředí
Je pro mne oblast nejbližší, kdy jako lesník jsem začínal v Jeseníkách a zde
v Loučné nad Desnou působím víc než 65 let. Protože od počátku jsem byl činný
v práci s mládeží ve střelectví a SVAZARMU, byl jsem nyní požádán o zpracování
historie za tuto dobu. „HISTORIE 65 let od Svazarmu k AVZO v Loučné – přiložena“
S pocitem uspokojení mohu vyzvednout zájem tehdejší mládeže a aktivitu jak
se nám podařilo dosáhnout a udržet prvenství Loučné ve střeleckém sportu celá dvě
desítiletí. Společenská změna v ČR zasáhla i SVAZARM a nás v roce 2000 orientuje
včas v Loučné na sportovní rybolov. Tato činnost se stala rozhodující a přivedla nás
k současným vynikajícím výsledkům.
 Naše statistika přináší výsledky od roku 2001. Ve výlovu a prodeji ryb celkem
74.765 kg, z toho bylo 10.604 kg vánočního prodeje kaprů.Povolenek pro rybolov
vydáno 29.665 kusů a při pravidelném sobotním uzení ryb činí prodej 2.898 kg.
V roce 2018 při prodeji více než 4 500 kg ryb bylo dosaženo milionového obratu a
s kladným hospodářským výsledkem přes 2 500 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 758.971 Kč.
Obci Loučná nad Desnou se podařilo za 30 let vytvořit pomocí různých fondů a
dotací neskutečně hodnotné dílo. Opravit zámecký park a tři rybníky, v okolí vybudovat celý sportovní areál, Rybářskou baštu, Hasičský areál a „Tančírnu“.
Od roku 1971 bydlím v budově 30 m od Kociána, který nebyl dříve udržován a
v roce 1998 po vybagrování jsme později pomáhali s obnovou, výstavbou zařízení
a provozu až do současnosti. Denně dohlížím na rybník a sleduji potřebu i údržbu.
V posledním volebním období se Obec Loučná snaží navázat na dřívější úspěchy.
Podařilo se zkvalitnění odpadového hospodářství a vybudovat kompostárnu. Podíl
zlepšení infrastruktury – chodníky, silnice mají zdržení stejně jako efektivní řízení
financí a investic.
Z našeho pohledu stav rybníků v obci vyžaduje větší péči a značné náklady.
Náš Rybník Kocián po 25 letech by žádal vybagrovat. Opravu žádá i rybník v parku.
Provedení je již léta odkládáno a v obci k tomu prostředky asi nejsou.
V Loučné n/Des. 14.2.2019

Antonín Kaláb

