Úklid břehů našich vod – Antošovice 19. 3. 2022
Nejenom naučit děti lovit ryby je posláním dětských kroužků místních organizací Českého rybářského
svazu. Je důležité v nich probudit i lásku k přírodě, která obklopuje řeky a rybníky, a starost o ni. I to
byl jeden z důvodů, proč se v sobotu 19. března sešlo v klubovně tenistů u revíru „Antošovice“ více jak
50 mladých rybářů a rybářek i se svými rodinnými příslušníky a dalšími dobrovolníky. Jak lépe ukázat
dětem důležitost pořádku u vody než akcí, při níž budou hledat a uklízet nepořádek po těch, co jsou k
přírodě lhostejní. Díky tomu je pak velká šance, že až vyrostou, nebudou se chovat jako ti, po nichž se
nepořádek musel uklízet.
Pořádání akce se ujal odbor mládeže ČRS MO Ostrava a především díky kroužků všech místních skupin
se sešlo skutečně mnoho uvědomělých mladých rybářů a rybářek, a tak bylo možné zahlédnout na
srazu lidi ze Zábřehu, Poruby 1, Poruby 4, Mariánských Hor, Šenova a Slezské Ostravy, ale také
dobrovolníky z okolních měst. S pořádáním celé akce významně pomohl sám předseda místní
organizace Ostrava, který pro akci zařídil pěkné zázemí, ochranné pomůcky od firmy Canis a svoz
odpadu firmou OZO a podporu ze strany městského obvodu Slezská Ostrava, na jejímž území se revír
nachází.
Akce se zúčastnilo celkem 46 dětí a 44 dospělých z řad dobrovolníků. Akce probíhala poklidně a za
pěkného počasí, i když se tu a tam ozval nepříjemný studený vítr. Nakonec ale všichni po
několikahodinové akci dorazili zpět, kde je čekalo malé občerstvení a pro mladé rybáře a rybářky i
drobné věcné ceny za jejich úsilí. Výsledek akce poukázal na poměrně značnou lhostejnost některých
rybářů i nerybářů k životnímu prostředí. Naplnění téměř všech připravených pytlů odpadem a následné
zaplnění celého velkého odpadového kontejneru je toho viditelným důkazem. I proto je třeba velmi
poděkovat všem zúčastněným akce za jejich práci, protože právě díky jejich dobrovolnické snaze je
revír Slezské Ostravy zase o něco krásnější.
Další akce v podobném duchu plánují také samotné kroužky v rámci místních skupin. Pokud máte
zájem také pomoci, informujte se u vedoucích kroužků přímo na místní skupině.
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