Zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad za rok 2018

Vážení přátelé rybáři, hosté,

dovolte mi stručně zrekapitulovat činnost výboru MO a celé organizace za rok
2018. Výbor MO a DK se na VS v roce 2018 sešel celkem 8x. Výbor MO pracoval
v obsazení s 5 ti členy. DK pak ve tříčlenném složení. Jednání výboru a DK byla
vždy společná.
Výbor 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
z dění ve spolku. Tyto zápisy prováděl s maximální otevřeností se 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 2018 k žádným změnám.
Dále výbor považuje za splněné i 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. 2018 směřující k veřejnosti a
prezentaci MO bych zařadil:
Hlavní akce MO v roce 2018, které výbor a DK společně s některými ze členů
zajišťoval:
-

Rybářské závody Mostiska (dospělí a mládež) - garant Jiří Kubový. Bylo
účastno celkem 85 závodníků, z toho 4 osoby z org. Niemcza. Bylo
dosaženo čistého výtěžku 25 000,- Kč. Výsledková listina ve všech třech
kategoriích je k dispozici na www.crsletohrad.cz. Největší rybou byl kapr
50 cm o váze 2,75 kg. Výtěžek byl použit výhradně k účelu následných
zarybnění MV.

-

Rybí hody a Vánoční prodej ryb byly pořádány od 21.12. – 23.12. 2018
Rybí hody pak konkrétně 22.12.2018 s celkovým výtěžkem 50 tis. Kč.
Zůstatek ryb na sádkách 0 (nezbyla ani šupina). Prodej byl oproti roku
2017 ekonomicky podobný. Ceny byly nastaveny tak, aby odrážely
nákupní ceny ryb + DPH a rozumnou prodejní marži. MO ČRS má za to,

že je žádoucí, aby Vánoční ryby nebyly pro zákazníky, kteří jsou většinou
z Letohradu, Orlice a Kunčic předražené.
-

Opětovné zařazení Dobroučských tůní do MV od 1.1.2019

V neposlední řadě je třeba zmínit i péči o naši MV a pstruhovou vodu Orlice 5.
Zarybňování obou rybníků MV v roce 2018 proběhlo ve dvou etapách. Jarní před ryb.
závody vysoké na podzim. Na pstruhovém revíru po 30.4 a pak i mimořádné letní
zarybnění. Z důvodu klimatických podmínek musela být část rybí obsádky tržních
sivenů a generačních potočáků totiž vysazena do řeky. K zarybnění 2018 byly
použity násadové ryby Si3 a Po3-4 výlučně z vlastních zdrojů.

a) Přehled o zarybnění a jeho finančním objemu:
Mostiska

5/ 2018 - před ryb. závody
KAPR

450kg

31 568,-

Candát roček

1 000 ks

10 000,-

2.11.2018 vč. dopravy
KAPR

1 500 kg á 70,15 ,-/kg vč. DPH

105 225 ,-

AMUR

400 kg á 102,35,-/kg vč. DPH

40 940 ,-

Lín

60 kg á 138,- vč. DPH

8 280,-

Štika

55 kg á 241,50,- vč. DPH

13 283,-

Doprava

4 640,-

CELKEM

213 936,(V roce 2017 to bylo za 138 335,-)

Záhořský rybník
8/ 2018
Candát roček

600 ks

10 000,-

KAPR

1 000 kg á 70,15,-/kg vč. DPH

70 150,-

AMUR

400 kg á 102,35,-/kg vč. DPH

Lín

50 kg á 138,- vč. DPH

ŠTIKA (násada)

50 kg á 241,50,- vč. DPH

2.11.2018

40 940 ,6 900,12 075,-

Doprava

5 280,-

CELKEM

141 354,(V roce 2017 to bylo za 36 100,-)

Výrazně vyšší objem zarybnění v roce 2018 byl dán zejména obavou o dostupnost
násadové ryby v roce 2019, pokud se bude opakovat teplý a suchý rok 2018 a pak
také dobré ekonomické situace spolku. Pokud bude vše OK, objem zarybnění v roce
2019 pak dorovnáme na běžný průměr násad dle minulých let.

b) Pstruhový revír T. Orlice 5
Zarybňovací plán obsahoval skladbu obsádky PO, (v náhradě Pd a Si) a Li.
Bylo vysazeno touto Si a Pd 500 kg, čímž byl naplněn i plán na 2018. Bohužel Li
vysazen nebyl, protože nebyl k sehnání.
Celkem tedy bylo na rok 2018 provedeno vysazení cca 300 ks PO 1 ze slovů
potoků, 500 kg Si tržní a 100 kg Po gener. Zarybňovací plán ve výši 50 000,- 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 2018 byly ve znamení
mnohem méně příznivých klimatických podmínek a vodních stavů Jablonského
potoka než-li ve 2017. Suché a teplé léto komplikovalo odchov tržních ryb i Si ročka.
Část chovaného tržního Si musela být vypuštěna do T. Orlice (cca 400 kg), zbývající

sádka musely být vzduchovány a provzdušňovány. Na vyšší spotřebu el. energie pro
tuto činnost MO požádala o mimořádnou dotaci město Letohrad, který ji ve výši 20
tis. poskytl. Pro rok 2019 je plánována zhruba stejná produkce Si tržní, jako pro
2018. Výtěr Si ale již nepočítá s prodejem plůdku, o který není zájem a je často
napadán kožovcem a velká část jich uhyne. Proto naše MO v listopadu 2018
z vlastních ryb vyprodukovala pouze 40 tis. jiker, z toho je cca 10 tis. určeno pro
prodej MO Nekoř, který si zamluvila tento objem v OB předem.
V současnosti je na aparátech v líhni cca 20 tis. jiker v OB Si již výhradně pro naši
potřebu na chov tržní ryby. Chov proběhne výlučně ve vnitřních nádržích vodou
z potoka před kanálem, které ochrání ryby před parazity a plísněmi.

c) Produkce a hrubé výnosy z vlastního chovu, nakoupené jikry Po v OB a
prodeje plůdku 2018:

PO:

Prodej cizím ( MO z VčÚS H.K.):

prodej cizím (svazové MO)

274 000 Ks

PO rozkrmený plůdek pro MO Bojanov

v hodnotě

100 150,-

12 000 ks á 1,-/ks

v ceně

12 000,-

8 000 ks á 1.-/ks

v ceně

8 000,-

PO rozkrmený plůdek MO Běstvina
Nákup jiker PO v OB (240 tis. á 0,24,-)

výdaj

- 57 600,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čistý výnos z prodeje plůdku Po

62 550 Kč

Granty:
Dotovaná produkce Mn (z grantu města Letohrad bylo uhrazeno)
Ostatní granty na podporu chovu ryb v líhni

20 000,20 000,-

Elektrická energie grantu města Letohrad

20 000,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čistý příjem z grantů

60 000 Kč

Si, Po:

Prodej cizím a :

Prodej Si1 – Orvos Č. Třebová 400 ks á 10,-/ks
4 000,Prodej plůdku Si do 1/5 – MO Nekoř 5 000 ks á 1,-/ks
5 000,Prodej Si tržní MO Solnice 150 kg á1 00,-/kg
15 000,Si plůdek do 1/5 – MO Bojanov 5 000 ks á 1-/ks
5 000,Si ¼ - Václavík Litoměřice 5 000 ks á 1,40,-/ks
7 000,Si plůdek do 1/5 – MO Chotěboř 2 000 ks á 330,-1000 ks
660,
Si 1,5 roik – p. Šlégl Jablonné n.O 400ks á 15,-/ks
6 000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem utrženo :
42 660,-

Výroba pro vlastní potřeby
PO šum. (osazeny potoky Hnátnický 10 tis, Písečná 2,5 tis a Dlouhoňovice 2,5
tis.). Vlastní chov líheň 15 000 ks v hodnotě
4 500,(cena 300,-/1000 ks)
Pd:

0 Kč

Si:

Vlastní potřeba (350 kč/1000ks)

10 000 Ks za

3 500,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem utrženo :

8 000,-

Čistý výnos z prodeje Si, Po

a výroby pro vlastní potřeby

50 660

Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celková produkce líhně realizovaná prodejem pro cizí:

165 210,- brutto

Celková produkce líhně realizovaná pro vlastní potřeby:

7 500 ,- brutto

Celkem brutto výnosy/2018

172 710,-

d) Odpracovaný čas nad rámec brigádnických hodin členů výboru, DK a
líhňařů za 2018:
Fiedler
Marek Josef
Krsek
Mařík Fr.
Drbohlav
Žerníček
Sysr

378
37
75
16
38
77
4

Fajt David
Černohous Lukáš

6
45

Celkem hodiny za 2018 : 676 hodin
- dosažený výnos za prodej plůdku a násady 172 710,-, což činí v průměru
255,50 Kč/hod v brutto výnosech.
Pro čistý výnos je nutno odečíst uznatelné náklady na výnosy (pes, odpisy HIM,
krmení, celkovou spotřebu el. energie 2018…).

e) Výlovek z MV za 2018
Je v samostatné tabulce, která je součástí podkladů na VČS.

f) Ostatní úkoly
- V roce 2018 došlo k odvolání dvou členů RS a to Lukáše a Ondru Hubálkových.
- Výbor absolvoval partnerskou návštěvu u MO ČRS v Niemczi
- Výbor zajistil obměnu části vybavení klubovny (výměna stoly a židle, sporák)
- Dluh Lukáše Hubálka ze směnky byl zcela splacen
- Školení nových členů na 1 RL zajišťoval jednatel
- Evidence brigádnické práce (předán soupis splněných brigád za 2018 členů
účetnímu)
- Dobroučské tůně opět byly zařazeny do MV změnou dekretu KÚ Pk. Úkol z VČS
2018 byl tedy úspěšně splněn. Zarybnění tůní (počítáme v cca 20 - 30 ks kapra) se
počítá na jaře 2019 při dovozu násady před závody.
- Aplikace podmínek GDPR do dokumentů a práce MO – bude zajištěno při prodeji
členských zámek.

Závěrem tohoto krátkého 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 mládeže a dospělých a akcí
pořádaných pro veřejnost i vánočního prodeje. S časem „bojujeme“ všichni každý
den a není tak samozřejmostí, že jej někteří z části věnují dobrovolně spolku
s minimálním nárokem na odměnu či požitek. A za to všem, kterých se to týká patří

velký dík. Bez nich by se spolek nikam neposouval a postupně by se vytratil ze života
Letohradu nadobro.

Všem Vám, ale to už bez rozdílu přeji v roce 2019 pevné zdraví, úspěchy u
vody a radost z ulovených ryb. Zachovejte přízeň a dělejte čest naší MV. Výbor se i
nadále bude starat o činnost spolku a jeho rozvoj. Jsou pro to vytvořena z roku 2018
všechny předpoklady. Podzimní kvalitní zarybnění ve 2018 kvalitní velkou rybou je
toho zárukou, že rybolov ve 2019 bude pro nás opět na MV atraktivní a doufám pro
všechny i úspěšný.
Výbor úpravou ceny roční povolenky o +200 Kč promítl pouze nezbytné náklady na
růst cen vstupů (nájemné pozemků, růst ceny násad..) za poslední 3 roky, kdy se
cena neměnila.
Pokud bude obdobný zájem o povolenky na MV jako v minulém roce, dá se udržet
atraktivita obou vod (zejména pak Mostiska a Záhořský rybník) i pro 2019.
V opačném případě by mohl postupně nastat problém. Náklady na ryby i pozemky
pod Mostisky totiž nebudou klesat.

Závěrem:
Ctěte fair play pravidla sportovního rybaření a to nejen na naší MV a tato
pravidla vštěpujte i mladším, méně zkušeným členům MO. Výbor a líhňaři vítají
jakoukoliv pomoc členů při provozu líhně, zejména v letních měsících, kdy je nejvíce
práce okolo údržby pozemků a objektů. Jistě chápete, že jednatel, předseda,
účetní a hospodář to v líhni sami nevytrhnou.

Za výbor MO Letohrad předseda, jednatel a hospodář MO

