
Zápis 

ze společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, z.s., místní 

organizace v Letohradě, konané dne 5. 5. 2021 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, Žerníček Jiří, 

PharmDr. Josef Marek ,  Kubový Jiří,  Lukáš Černohous 

 

Omluveni:    

 

Hosté:    Sysr Jiří – člen DK 

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze V je počtem přítomných  6-ti členů  z celkového počtu 6-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:  Jan Krsek 

Pro 6   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.  Stav účtů a pokladen  ke dni konání VS 

4. Příprava rybářských závodů dětí a dospělých 2021 – pozdější termín dle 

situace covid 19 

           5.  Schválení  zarybnění Mostisk   před rybářskými závody   a celé MV jarní 

násadou 2021. 

6.        Schválení  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad podaných od 

poslední VS 25. 2. 2021. 

7.  Zpráva o plánovaných slovech chovných potokům a vysazování POo ve 2021 

8.        Zpráva o odchovaném plůdku POo  a SIo  k prodeji a vlastnímu chovu v líhni 

           9.       Zpráva o plánovaném prodeji násadového sivena  v tržní velikosti a plán pro 

zarybnění pstruhové vody MO Letohrad T Orlice 5 dle plánu násad na 2021 

10.       Příprava na VČS 2021 – diskuse nad podklady.   

11.       Diskuze,  různé, závěr. 

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

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

c. Různé  

- Dotace města Letohrad a dalších každoročních sponzorů  2021 

- Realizace investic v líhni (oprava horního rybníka,  zahájení výstavby dvou nových 

rybníků...) 



 

 

Hlasování o programu jednání: 

pro 6,  proti  0,  zdrželo se 0,   nepřítomen  0 

Pro navržený  program se vyslovili celkem 6-ti členů V  z 6-ti přítomných  -  program 

jednání byl tedy schválen. 

   

 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta odeslaná a přijatá:    nebyla  

 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 25.2.2021. 

Úkoly byly  průběžně splněny. 

- TČ klubovna – instalace  a zprovoznění do zimy  2020  akce je hotová, 

zbývá jen provést  nějaké  úpravy regulace provozu  dle nastavené 

vnitřní teploty – úspora nákladů). 

- Instalace boční brány instalace trvá (Žerníček) – budeme řešit ve 

2021 -  stále úkol trvá 

- instalace vnitřní brány z prostoru  PČS OV Tacla  do líhně (Fiedler)  - 

hotovo 
 

 

Usnesení z VS 5. 5. 2021 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad3) Ekonomické údaje:   (data doplní účetní) 

 

 (pro členy  MO Letohrad jsou tyto  informace na vyžádání u účetního, nezveřejňují se 

na www.crsletohrad.cz).   

  

 

Ad4.) Příprava rybářských závodů dětí a dospělých 2021 – dle situace covid 19 

 

Byl stanoven termín po prázdninách, kdy se již předpokládá uvolnění a možnost 

venkovního  shromažďování lidí.  Závody dospělých se budou pořádat v termínu 1/2září 

2021.  Závody dětí se tento rok vypouští. Odpovídá Jiří Kubový. 

 
 
 

Ad7).   Zpráva o plánovaných slovech chovných potokům a vysazování POo ve 2021 

 

ke  4. 5. 2021 byly provedeny slovy chovných potoků s výsledkem: 

Hnátnický potok   32 PO1, 64 Si1 



Dobroučka 7PO1,  9 Si1 

Potočnice Písečná  40 PO1 a 30 Si 1 

Dlouhňovice:  0 

Do 31.5. 2021 bude slovena také Horní Čermná (pod všechny splávky nad rybníkem DČ – 

Krčma H. Čermná)  

 

Osazeno plůdkem bylo: 

Hnátnický potok -  směs  5 000 Po0  +  5 000 Si0 

Dobroučka – neosazena  

Dlouhoňovice – neosazeny 

Potočnice Písečná –  směs 7 000 Po0  +  3 000 Si0 

Horní Čermná – po provedení slovu  bude osazena směs  10 000 Po0  +  5 000 Si0 

 

Ad8). Zpráva o odchovaném plůdku POo  a SIo  k prodeji a vlastnímu chovu v líhni 

 

Prodej Po0:    Počet     cena pro fakturaci 

Hrochův Týnec   10 000      4 000,- 

Moravany    40 000    16 000,- 

Opočno    20 000      8 000,- 

Skuhrov n.B    10 000     4 000,- 

Solnice    20 000    8 000,- 

Jevíčko    20 000    8 000,-  

Svitavy    10 000     4 000,- 

Brandýs n.O     5 000     2 000,-  

Klášterec n.O    15 000     6 000,- 

Chrast     10 000     4 000,- 

Luže     30 000             12 000,-  

Chrudim II    10 000     4 000,- 

Běstvina    12 000         8 000 + 12 000,- 

Bojanov    12 000   (větší až za 1,-/ks)          12  000,- 

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

Celkem     224 000  Po0     108 000,- 

   

(Cena  je   0,50 – 1,-/ks podle velikosti rybičky  v době odběru) 

 

Pro vlastní chov bude ponecháno:   5 000 Po0  a 5 000 Si0. 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

  Ad5). Schválení  zarybnění Mostisk   před rybářskými závody   a celé MV jarní  

násadou 2021. 
 

Diskuse na VS v souvislosti v Ad4)  - závody dospělých se uspořádají v 1/2září 2021. 

 

 

 



 

Ad6).    Schválení  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad od poslední VS 

25. 2. 2021. 

 

Bude projednáno na VČS.  Do dnes byly od poslední VS 25..2021  je podány 3 přihlášky za 

nové  

- Čulík  Martin, Ústecká 282, Letohrad, 732 527 436, martin.poka@seznam.cz 

 –již  absolvoval zk. na 1 RL 

 

- Mrázek  Antonín – 28 října, Žamberk, 737 900 732,  – má platný RL 

 

- Šimandl  Pavel – Verměřovice 256, 724 236 982, pajasimandl@seznam.cz 

   - má platný RL 

 

Výbor jednotlivé členy k přijetí do MO Letohrad schválil 

pro 5,  proti  0,  zdrželo se 0,   nepřítomen  0 

 

  Ad9).  Zpráva o plánovaném prodeji násadového sivena  v tržní velikosti a plán pro 

zarybnění pstruhové vody MO Letohrad T Orlice 5 dle plánu násad na 2021 

 

- Plánujeme prodat v květnu – červnu  100 kg  tržního Si  do MO Solnice – cena 

110 ,-/kg  - obchod je již domluven 

 

- Na zarybnění T. Orlice 5 lze vyčlenit min 150 – 200 kg Si tržní dle zaryb. plánu 

2021 – zarybnění provede Žerníček + Sysr  do konce 5/2021!!!  

 

- Podle toho, co by zbylo bychom se obrátili na zájemce ( Litomyšl stejně jako 

v roce2020) 

 

- Pro vlastní prodej bude do cca 1 měsíce připraven vlastní tržní Pd  francouz, 

který již má dnes cca 30 dkg/ks.  Dále je na  kanále  tržní Si a Pd od Korába 

v množství cca 100 kg k prodeji  o sobotách. Popř. se od Korába může ještě 

nakoupit v průběhu léta  chybějící tržní Pd.  Cena  od Korába je  110 Kč/kg.  

 

Ad10 )  Diskuse nad materiály na VČS 2021- příprava na VČS 2021 trvá. 

 

Dál trvá  problém s omezením shromažďování ve vnitřních prostorách.   

VČS  měla proběhnout dne  6. 3. 2020 od 13.00 hod.  v prostorách  hasičárny 

v Letohradě u koupaliště.  Jak se budou konat VČS  sdělí nejspíše nadřízené orgány 

( Rada ČRS, VčÚS HK..). Podle toho se MO zařídí. 

Pokud se bude ještě vůbec v roce 2021  konat,  pozvání členů  MO a pozvání hostů zajistí  

Josef   Marek 30 dní před konáním.   Do dnešní VS se ale pozvánky nerozesílaly, neboť   

fyzické  konání  tohoto jednání je stále  zakázáno nařízením vlády ČR jako zákaz konání 

hromadných akcí 

 

mailto:martin.poka@seznam.cz
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Trvá úkol:  

VS projednala a schválila návrhy jednotlivých zpráv a materiálů pro VČS, které předložili 

jejich zpravodajové:  

-  Zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad - Fiedler. 

 - Zpráva o hospodaření a účetní závěrce – Marek. 

 - Zpráva o činnosti dozorčí komise, výsledků inventury financí a  majetku MO za 2020 – 

Fajt.   

 - Zpráva o zarybnění a úlovcích na revíru T. Orlice 5 ve 2020 – Marek. 

 - Přehled o zarybnění revíru MV a statistika o úlovcích za 2020- Krsek. 

 - Plán práce MO a výboru  - Fiedler, Žerníček. 

 - Finanční  plán rozpočtu na rok 2021 – Marek. 

 - Návrh usnesení z VČS – Fiedler. 

 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

Ad 11)   Diskuse, Různé  

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

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

 

8.5. Černohous 

15.5 Marek 

22.5 Krsek 

29.5 Fiedler 

5.6  Černohous 

12.6 Marek 

19.6 Krsek 

26.6 Fiedler 

 

c.      Různé  

- Dotace města Letohrad a dalších každoročních sponzorů  2021. 

Město Letohrad poskytlo MO dotaci na nové rybníky ve výši 100 000,- a dále na 

záchranný program a činnost spolku ve výši   28 500,- ., Dále byly schváleny dary 

od dalších sponzorů v cca 30 000 Kč, které budou věnovány na činnost líhně.  

 

- Realizace investic v líhni (oprava horního rybníka,  zahájení výstavby dvou nových 

rybníků...) 

Oprava horního rybníka se blíží do závěru, kdy se od 10.5. bude betonovat a následně 

bude třeba provést bagrem úpravy terénů a zásypy.  Současně s tímto bude vybetonován 

stávající malý mostek  přes přítok potoka u vodníka  směrem do zádní části areálu  

(přípravu na betonáž zajistí Fiedler). 

 

 

Návrh na přípravu investiční akce – Výstavba dvou nových zemních rybníků v líhni. 

Stavba bude zhotovována  svépomocí jen s drobnými subdodávkami, které si poptáme na 

nejnižší cenu. Stavba bude realizována  postupně ve 2-3 letech bez dotací (kromě  

případné dotace od  města Letohrad o kterou bylo požádáno, ale zatím není o ni 

rozhodnuto).   Jednatel předložil dokumentaci, stavební povolení a předběžný návrh 



prací ve 2021 (oplocení, úpravy na  přehrazení toku  - Thomsonův přeliv,  kbel na 

rybníčky, vytyčení objektů).  Na stavební dozor za MO byl navržen Ing. Jan Krsek.   

 

 

 

  

Příští jednání výboru bude  v termínu  (koncem 6/2021)  od 18.00 hod.  v klubovně 

MO. Termín bude předem upřesněn. 

 

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel    …………………………………….. 

 

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

 

 

V Letohradě  dne  5. 5.  2021 

  


