Zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad za rok 2016
Vážení přátelé rybáři, hosté,

dovolte mi stručně zrekapitulovat činnost výboru MO a celé organizace za rok
2016. Výbor MO a DK se na VS v roce 2016 sešel celkem 9x. Výbor MO pracoval
v obsazení 5-ti členy. DK pak ve tříčlenném složení. Jednání výboru a DK byla vždy
společná.
Výbor dle svého názoru naplňuje vytyčený směr vzájemné informovanosti o
dění v MO vůči svým členům. Pravidelně a bez otálení zveřejňoval na spolkových
webových stránkách (www.crsletohrad.cz) úplné zápisy ze svých jednání a
zveřejňoval aktuality. Tyto zápisy prováděl s maximální otevřeností a záznamy o
skutečném obsahu jednání VS a DK a jejich přijatých závěrech. Současně byla
naplněna podmínka pravidelného vyhodnocování vytyčených úkolů výboru a jeho
členů v daném čase. Snaha o aktuálnost informací na webových stránkách umožnila
všem členům MO zjistit si potřebné informace a novinky ze života MO v průběhu
roku, pokud se o činnost spolku nezajímají přímo. Ve složení výboru ani DK nedošlo
v průběhu roku 2016 ke změnám.
Dále výbor považuje za splněné ujednání, že klíčová rozhodnutí budou při
jednáních konzultována se členy DK a k jejich názorům na věci v hlase poradním
bude nasloucháno. Důležité především bylo, že členové DK opět přicházeli s řadou
návrhů, které byly k projednávaným tématům přínosné.
K důležitým momentům v činnosti výboru a DK v r. 2016 směřující k veřejnosti a
prezentaci MO bych zařadil:
Hlavní akce MO v roce 2016, které výbor a DK společně s některými ze členů
zajišťoval:
-

Rybářské závody Mostiska (dospělí a mládež) - garant Jiří Kubový. Bylo
dosaženo čistého výtěžku 30 431,-Kč. Výtěžek byl použit výhradně k účelu
následných zarybnění MV.

-

Rybí hody – garant výbor a DK , byla akce s čistým výtěžkem 5 400 Kč.
S ohledem na termín těsně před skončením prázdnin byl výtěžek nižší
něž-li v roce 2015. Přesto se akce dle ohlasů vydařila a ukazuje, že ČRS
v Letohradě žije a to i veřejně. Výbor se nenechá odradit a v roce 2017
naplánuje konání této akce na 9.9.2017.

-

Vánoční prodej ryb s čistým výtěžkem 10 300 tis. Kč (po odečtení hodnoty
všech nákladů a poskytnutých darů). Prodej probíhal současně i na
náměstí. Prodej byl dle očekávání odpovídající minulým letům.

V neposlední řadě je třeba zmínit i péči o naši MV a pstruhovou vodu Orlice 5.
Zarybňování obou rybníků MV v roce 2015 proběhlo ve dvou etapách. Jarní před ryb.
závody a podzimní přímo z výlovů rybníků.

a) Přehled o zarybnění a jeho finančním objemu:
Mostiska

1/2016 - z vánočního prodeje
ŠTIKA

10 ks (25 kg 240,-/kg)

6 000,-

13.5.2016 - před ryb. závody
KAPR

1 100 kg (á 58,-/kg vč. DPH)

63 800,-

80 ks (35 mc/ks za 100,-/ks)

8 000,-

1.6.2016
JESETER SIBIŘSKÝ

17.6.2016 Přemístění obsádky z Márova rybníka Písečná (nájem byl ukončen)
KAPR (25-30 cm)

500 kg (á 50,-vč. DPH)

25 000,-

LÍN (cca 15 dkg/kus)

140 ks (20 kg á 70,-/kg)

1 400,-

27.10.2016 (násada ze Sopřeče p. Beneš)
KAPR

700 kg (á 54,-/kg vč. DPH)

AMUR

100 kg (á 80,- vč. DPH) celkem

CELKEM

38 000,8 000,150 200,-

(v porovnání s rokem 2015 byli vysazeny ryby ve stejném objemu váhy s stejné
ceny.

Záhořský rybník
1.6.2016
JESETER SIBIŘSKÝ

140 ks (35 mc/ks za 100,-/ks)

14 000,-

ŠTIKA 3

25 ks (25 kg,240,-/kg)

6 000,-

ŠTIKA 1

35 ks (vlastní odchov)

0,-

22.10.2016
KAPR

700 kg (á 58,-/kg vč. DPH)

40 600,-

(nákup K3 cca 35 cm z rybníka Jarka)
CELKEM

60 600,-

V roce 2015 nebyly do této MV ryby vysazovány. Rok 2016 tak dorovnal deficit obsádky
z předchozího období.

b) Pstruhový revír T. Orlice 5
Zarybňovací plán obsahoval skladbu obsádky PO,PD (Si) a Li. Přemístěním
chovaného PO v létě 2015 v líhni bylo vysazeno touto atraktivní rybou 600 kg,
čímž byl naplněn i plán na 2016. Bohužel Li vysazen nebyl, protože nebyl
k sehnání.
Celkem tedy bylo na rok 2016 provedeno vysazení 4150 ks PO 1 (část PO 2)
a 250 kg Pd tržní. Zarybňovací plán ve výši 50 300,- byl tak naplněn. Jestli se
toto vysazení projevilo i na úlovcích, prokáže až statistika úlovků na tomto P
revíru po zaslání z včÚS. Bude zveřejněna na webových stránkách MO jakmile
bude k dispozici.

c) Provoz líhně
Podmínky pro hospodaření a úspěšnost MO v roce 2016 byly ve znamení
opětovně značně nepříznivých klimatických stavů – sucha, a to na všech tocích
povrchových vod, zejména pak na toku Jablonský potok, který je klíčový pro napájení
vodou provoz naši líhně a tím zásadně ovlivňuje i možnosti hospodaření v ní.
Roční srážkové úhrny v naší oblasti byly v roce 2016 jen o něco málo vyšší než-li
v roce 2015. K těmto podmínkám již byly přizpůsobeny obsádky v rybníčcích
(obsazeny pouze dva horní na nátocích).

Výbor tak hospodařil dle krizového plánu produkce líhně, který reflektuje podobné
stavy vody. Rok 2017 by mohl být z důvodu sněhových zásob příznivější.

Produkce a hrubé výnosy z vlastního chovu a prodeje plůdku 2016:
POk:

Prodej cizím:

- prodej cizím (svazové MO)

225 000 ks

v hodnotě 56 200,-

(cena 250,-/1000 ks)

-prodej do Polska Prokopec

v oč.b.50 000 ks v hodnotě 27 500,-

(cena 550,/1000 ks)

Mn:
(/ks)

dotovaná produkce (započítávána do prodeje cizím)

7 000 ks1/2 za 4,80,v hodnotě 33 600,-

(z grantu města bylo uhrazeno 20 000,-)
Ostatní granty na podporu chovu ryb v líhni

v hodnotě 29 000,146 300,-

Prodej pro vlastní chov:
PO šum.
-prodej vlastní MO do potoků

35 000 ks v hodnotě 8 750,-

(osazeny potoky Hnátnický 15 tis., H. Čermná 10 tis., Písečná 10 tis. )
Vlastní chov líheň

10 000 ks v hodnotě 2 500,-

(cena 250,-/1000 ks)
Pd:

0

Si:

Vlastní potřeba (350 kč/1000ks)

80 000 Ks v hodnotě 28 000,-

(vše ponecháno v líhni na chov ročka)
39 250,-

Celková produkce líhně realizovaná prodejem pro cizí: 146 300,- brutto
Celková produkce líhně realizovaná pro vlastní potřeby: 39 250,- brutto
Celkem brutto výnosy/2016

185 550,-

Závěrem tohoto shrnutí mi dovolte vyjádřit všem aktivním členům MO
poděkování za jejich práci a to bez rozdílu, jestli pracují v orgánech MO, nebo se
aktivně zapojili do činnosti v rámci ryb. závodů, akcí pořádaných pro veřejnost i
vánočnímu prodeji.
Všem Vám, ale to už bez rozdílu přeji v roce 2017 pevné zdraví, úspěchy u vody a
radost z ulovených ryb. Zachovejte přízeň naší MV, která je pro nás prioritou a také
naše péče o zarybnění této prioritě odpovídá a bude dále odpovídat i v roce 2017.
Ctěte fair play pravidla sportovního rybaření a to nejen na naší MV a tato
pravidla vštěpujte i mladším, méně zkušeným členům MO.

Za MO Letohrad předseda, jednatel a hospodář MO

