Zápis
ze společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 25.8.2015 ve 18.00 hod. v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, Hubálek Lukáš,
Omluveni: PharmDr. Josef Marek (dovolená), Kubový Jiří (dovolená)
Hosté: za členovy DK přítomen Jiří Žerníček
Usnášení schopnost VS
Schůze V je počtem přítomných členů 3 z celkového počtu 5-ti členů výboru
usnášeníschopná.
Jednání VS s následujícím programem zahájil Ing. Lubomír Fiedler, který také jednání
vedl po celém svém průběhu.
Ověřovatelem zápisu (usnesení) z VS byl schválen Ing. Jan Krsek
pro 3 proti 0 zdrželo se 0,

Navržený program jednání:
Vlastní program schůze:
1. Došlá a odeslaná pošta od minulé VS
2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS
3. Příprava akce “Rybí hody 2015”
4. Informace hospodáře o hospodaření, a účetního o stavu financí a rozvahy do
konce roku 2015 (příjmy a výdaje)
5. Investice a opravy v areálu líhně do konce roku 2015
6. Příprava na Vánoční prodej ryb
7. Schválení plánu na dozarybnění MV na podzim 2015
8. Diskuze, závěr

a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS jednatel

předseda,

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS –
předseda

c. stav legislativy na VD Mostiska a stav projektu dotace SZIF - Fiedler
d. Vyhodnocení provozu líhně za období min. stavu vody v období sucha 2015
a z něho plynoucí opatření a změny koncepce v hospodaření líhně pro další
léta.

Hlasování o programu jednání:
pro 3 proti 0 zdrželo se 0
Pro navržený program se vyslovili celkem 3 členové V z 5-ti - program jednání byl
tedy schválen

Ad. 1. Pošta přijatá a odeslaná: nebyla účetním předána

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 1.7.2015
-

Pokračování přípravy PD pro ÚŘ a SP na rybníčky v líhni - probíhá v průběhu
roku 2015.

-

Způsob evidence prováděné brigádnické povinnosti členů na 2015 - evidence
bude centrální, evidovat bude hospodář - probíhá

-

Definitivní řešení odpadu z klubovny - napojení na PČS ze Tvrze - bude
jednat jednatel až po přemístění psí voliéry – úkol trvá, s p. Taclem jednání a
realizace připadá na léto 2015

-

Stavba přístřešku na dřevo a nové psí voliéry – trvá úkol pro O. Hubálka
Materiál k dostavbě doplní předseda Jan Krsek z odpadů z OEZ.

-

Hlášení o produkci, prodeji ryb do maloobchodní sítě a zarybňovací plán MV
za 2014 bylo odesláno na Pk k rukám Ing. Fuky (zajistil Fiedler).

-

nákup odsavače kalů z nádrží - byl realizován nákup průmyslového odsavače
kalů z kanálu ve výši 10 500 Kč. Účetní zařadí zařízení do HIM.

-

Byl nakoupen plůdek Ko a Ao pro obsazení spodního rybníka v líhni - probíhá
intenzivní krmení pšenicí (od ZD Mistrovice jako nepeněžní náhrada škody).

-

Hospodář vyzvedl od ZD Mistrovice 10q pšenice jako nepeněžní náhradu za
znečištění potoka z Názadí Kunčice v roce 2014. Tímto je náhrada zcela
vyrovnána. Pšenicí je krmena násada K a A v líhni. Přírůstky jsou dobré.

Usnesení z VS 25.8.2015 dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :
Ad.3. Příprava akce “Rybí hody 2015”
Ve zpravodaji vyjde plakát, potvrzeno p. Navrátilovou. Plakáty určené pro plakátovací
plochy města jsou vylepeny. Zbylé plakáty ponechány v klubovně a prosím o další možné
vyvěšení – Dobrouč, Čermná apod.
Suroviny a připravované menu:
- Losos grilovaný s oblohou – zajistí si všechno, včetně přivezení z Makra, v
pátek 4.9. si vezmu na to dovolenou, vykuchám, očistím, naložím ….. Marek
- Polívku z lososa udělá doma a doveze v sobotu- Marek.
- Kapr a polívka rybí klasik - v pátek v líhni z mražených ocasů K a vnitřností Fiedler ( má na to dovolenou)
- Kapří hranolky – Fiedler. Lukáš pro jejich smažení zajistí větší friťák,
- Pstruh pečený s oblohou – je k dispozici 100 ks mraženého Po - bude se
dělat on-line v sobotu – Fiedler + obsluha v kuchyni
- Krevetový salát – Marek
- Pstruhovy salát s dresingem - zajištěno (kuchař – Marcel Brožek)
- Rybí salát z mražených ocasů K – jsou v mrazáku - Hubálek L

Obloha, přílohy : Brambory (zajistí oškrábání a dovezení J. Žerníček v dohodnutém
množství), zelenina, citrony, pečivo….. – koupí se v pátek,
Pamlsky - sušenky, tyčky, křupky asi ani není potřeba a když, tak jen malinko sladkého.
Napadlo mně spíš – kdyby bylo počasí – co třeba nanuky do mrazáku?
Pití – kofoly, minerálky můžu přivézt taky z Makra. Udělat jen seznam a předat mi ho.
Iva přijde pomoct mýt nádobí.
Výčep bude i venku ve stánku - tuto prodejnu zajistí Hubálkovi
Obsluhy - osloví se Stejskal, Šabatovi, Stejskalová Irma, Janoušek …. zajistí Fiedler

Ad.4. Informace hospodáře o hospodaření a účetního o stavu financí a rozvahy do
konce roku 2015 (příjmy a výdaje)
a) Hospodář
- brigádníci vůbec nereagují a nechodí ani na výzvy i po odeslání 3 hromadných
e-mailů. Je to brigádnická katastrofa. Do dnes má splněno jen 57 členů MO.
Tento stav se musí řešit radikální změnou koncepce plnění brigádnické
povinnosti, která bude připravena k projednání na VS před VČS ve 2016.
Koncepce je již rámcově připravena a bude následně do konce roku 2015 ve
výboru projednána a schválena - zajistí Výbor
-

Rybník u Márů Písečná: byl proveden zkušební odlov kapr 2 průměrná
hmotnost 273g, lín2 průměrná hmotnost 88g. Přírůstky velmi špatné. Na
podzim proběhne slov, přesun ryb do líhně a rybník se opustí. Nevyplatí se za
nájemné 8 tis/rok jej dále držet.

-

Do líhně (spodní rybník) bylo nakoupeno v 6/2015 80kg K1 a A1 z Litomyšle na
dokrmení, vysazeno v líhni, (1kg- 100kč +DPH). Super to roste, krmeno denně
pšenicí a pečivem.

-

Z Areálu Zdraví Biatlonu bylo v srpnu sloveno cca 1q K2 a vysazeno v líhni do
spodního rybníčku. Na jaře 2016 budeme moci opět zarybnit - předběžně
domluveno se správcem areálu panem Faltusem.

-

Proběhla oprava plotu pod Tvrzí - financováno Eywan s.r.o
oficiálně zašle panu Taclovi poděkování).

-

Probíhá obnova horního rybníčka směrem ke tvrzi) s výdřevou, zbývá vydřevit
stranu od přítoku a opravit úsek provalené výdřevy směrem ke Tvrzi
(zásyp vydřevené strany u přítoku a odbagrování a opravu provalené část
zajistí bagříkem Dvorský). Vše také po sobě zahrabe. Zahájení bude od
9/2015 a dokončeno bude do 30.9.2015.
Byl předán k opravě benzínový porouchaný agregát
Hospodář zorganizuje podzimní slov Mn generačního k výtěru z T. Orlice 5.
Hospodář zajistí probagrování odtoku okolo Kvapila - Bagr při práci
Dvorského.

-

(Předseda

b) Účetní
Stav bank. účtů: 34 157,- a to ještě nepřišla dotace, asi by bylo dobře se na to zeptat
– zajistí jednatel.
Stav poklady: 35 450,- + v pokladně líhně je 18 000 Kč.
Celkem tedy stav financí: 87 607 Kč.

Povolenek na malou vodu bylo za rok 2015 prodáno ve výši 147 900,- (cca 100
povolenek)
Za ryby (K + A) na Mostiska bylo před závody v květnu vynaloženo 2015 celkem
40 250,- .
Na podzim 2015 se počítá s dozarybněním ve výši cca 50tis. Kč, pokud do té doby
přijdou peníze z SZIF.
V očekávání jsou do 31.12.2015
příjmy:
- Dotace SZIF. Proběhla závěrečná kontrola před proplacením, bez závad.
Výše dotace 42 tis.
- Prodeje tržní ryby - 20 tis.
Výdaje: 50 tis. Dvorský, 10 tis. dostavba přístřešku na dřevo a voliéru
52 tis. dozarybnění MV 2015
20 is. Krmení, drobné věci….

B. Výbor MO schvaluje:

Ad. 5. Investice a opravy v areálu líhně do konce roku 2015
- Betonáž 3 stěn prostředních rybníčů – proveze v 9/2015
Dvorský. Cena dojednána na 50 tis.
Výbor schvaluje pro 3 proti 0 zdrželo se 0

fy. Radovan

Ad. 6,7. Příprava na Vánoční prodej ryb a dozarybnění MV 2015
- Výbor schvaluje nákup celkem 16 – 20 q K a A ze Sopřeče. Nákup bude
realizován v říjnu – listopadu přímo z výlovu, přičemž 11 – 12 q zakomorujeme
v líhni na Vánoční prodej a 5-9 q nasadíme do Mostisk a Záhořského rybníku.
Cena bude předběžně za 58 Kč vč. DPH/kg. ( obsádka za 52 tis. = za 900 kg
na MV je doporučeno účetním)
Výbor schvaluje pro 3, proti 0 . zdrželo se 0
-

Výbor schvaluje informaci předsedy DK a hospodáře o splnění zarybňovacího
plánu na pstruhovou vodu T. Orlice 5 pro úsek určený MO Letohrad na 2015.
Zarybňovací plán na 2015 byl kompletně vyfakturován a VčÚS H.K zaplacen.

Ad. 8. Různé, diskuze

a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS jednatel

předseda,

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS –
předseda dle rozpisu:
5.9. Hubálek L+O, 12.9. Krsek, 19.9 Fiedler, 26.9. Marek, 3.10 Lukáš H

c. stav legislativy na VD Mostiska a stav projektu dotace SZIF - Fiedler
d. Vyhodnocení provozu líhně za období min. stavu vody v období sucha

2015 a z něho plynoucí opatření a změny koncepce v hospodaření líhně pro
další léta.

Období letošního abnormálně suchého a teplotně nadprůměrného léta (červen - srpen)
bylo zkouškou pro veškerý chov ryb v areálu líhně. Přítok vody z Jablonského potoka
dosáhl minim v období od 1.8 - 17.8, kdy činil max. 1,5 l/s. Z tohoto průtoku bylo
odebíráno na filtr pro líheň 0,5 l/s a do průtočného kanálu pouštěno 1 l/s.
Takovou krizi nepamatujeme za posledních 15 let. Vysoká teplota vody a nízký obsah
O2 byly hodnoty pro lososovité ryby zcela mimo rámec jejich životaschopnosti.
Čerpáním vody, provzdušňováním využívání vrtové vody se podařilo udržet ryby
v průtočném kanále v rybníku s PO gener. bez větších úhynů i za cenu nekrmení a
nulových váhových přírůstků tržních Si a Pd.
Mnohem horší co do úhynu ale byly podmínky pro odchov plůdků Si, POk a Pd ve stáří ¼
a ½ roku v kruhových nádržích venku a uvnitř. Rozvoj bakteriální infekce žaber způsobil
masivní úhyn Si, POk a Pd ve venkovních nádržích. Nádrže a žlab uvnitř líhně s Pd se daří
udržovat se značnými ztrátami, které přetrvávají dodnes. Úhyn se ještě nepodařilo
úplně potlačit i přes veškeré léčení NaCl, KMnO4, antibiotiky v krmení a Persterilem.
Předpokládáme, že nám celkem zůstane max. 10 – 15 tis. Pd ¼ rok pro jeho další odchov
na ročka. Siven a POk bude nulový (úhyn je již dnes téměř 100%).
Co z těchto zkušeností bude nutné přijmout zcela novou koncepci chovu na další roky.
Hospodář a jednatel do příští VS zpracují návrh této nové koncepce chovu a
produkce líhně s ohledem na možný opakovaný se stav s vodou v dalších letech.

Příští jednání výboru bude dne 6.10. 2015 od 18.00 hod. v klubovně MO.

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel

……………………………………..

Zápis ověřil: Ing. Jan Krsek………………………………………..……….

V Letohradě dne 25.8.2015.

