
Vážení kolegové rybáři. 
Úvodem bych vám všem chtěl  popřát hlavně hodně zdraví do roku 2021, co víc si v této 
covidové době přát. Doufám, že touto formou komunikujeme naposled. 
Chtěl bych vám přiblížit, co se nám v roce 2020 podařilo dotáhnout a v čem máme ještě rezervy. 
 I přes veškerá nařízení vlády se nám podařilo udělat hodně práce, dokonce více než jsme si na 
rok 2020 stanovili: 
 
Plnění usnesení VČS z roku 2020 
I přes veškerá nařízení se nám podařilo uskutečnit akce, které jsme plánovali. 

• V lednu a červnu to byl prodej uzených kaprů přes ulici. 
• Rybářské závody s omezeným počtem závodníků 
• V srpnu pak rybářský táborák u líhně, který se zde do budoucna, pokud to jen půjde, 

bude odehrávat i nadále. 
• V prosinci proběhl klasický vánoční prodej. 
• Přes celé léto také probíhal každou sobotu prodej pstruhů.  
• Změna nastala u vysazování potoků. V roce 2020 jsme je neslovili, jelikož byla velká 

voda, jak na jaře, tak i na podzim a plůdek byl pak vysazen do řeky. Po důkladné analýze 
jsme s hospodářem dospěli k názoru, že vysazovat plůdek do potoka, je v době kdy se 
potýkáme s problémy jako je vydra, čáp černý a volavky, zcela zbytečné. Je to velká 
škoda, ale krmit predátory nemá žádný smysl a to se v brzké době pravděpodobně 
nezmění. 

S každou akcí jsme větší částku přesunuli na transparentní účet. Tímto bych vám všem, kteří 
jste menší či větší finanční částkou podpořili spolek pro výstavbu rybochovného zařízení, moc 
rád poděkoval. 
 
Práce provedené navíc 

• V areálu líhně se vykácely všechny listnaté stromy nad rybníčky a na celý břeh se 
položila fólie. 

• Po zkušenostech z líhně byla na spodních rybníčcích instalována elektrická síť, a díky 
tomu nebyl za celou zimu problém jak s vydrou, tak ani s volavkou.  

• Horní rybník pro menší rybky se zasíťoval především z důvodu ochrany proti 
ledňáčkovi. Za zakoupení a instalaci sítě bych chtěl poděkovat M. Krejsovi. Někomu se 
to může zdát jednoduché, ale rybník byl vloni na jaře v hrozném stavu - dva roky byl 
nefunkční a celý zarostlý. Dnes však splňuje vše, co jsme si loni předsevzali za hlavní 
cíl - rychle vše zprovoznit a stihnout vše dodělat do konce srpna a od září do něj 
přemístit ryby z líhně. 

 
Plán práce na rok 2021 

• zarybňování revíru 
• rybářské závody 
• prodej uzených ryb 
• rybářský táborák 

(Přesné termíny budou upřesněny na našich webových stránkách a formou SMS.   
• běžná údržba, sekání trávy, příprava dřeva na zimu, popřípadě nové nátěry, oprava sítí 

po zimě atd. 
• Co se týká rybářského kroužku, bude vedoucí p. Pomikálek svolávat děti, až se situace 

zklidní natolik, aby nebyl problém mít více dětí pohromadě. 
• Hlavní prací bude rozjezd výstavby rybochovného zařízení u Konzumu. 

(Termín se bude odvíjet od prodeje pstruhů a vypuštění rybníku, odhadem začátkem srpna.)  



Tento bod má nejvyšší prioritu, protože jeho nesplněním se organizace vrátí na úroveň před 4 
lety a ve finanční prognóze bude mít značné ztráty. 

• Do té doby se však vybuduje nová jímka nad rybníky a bude se muset opravit břeh 
rybníka u potoka.  

Termíny na všechny tyto brigády budeme posílat 14 dní předem. Jelikož tento rok bude 
náročný, budu se opravdu těšit na větší účast na těchto brigádách. 
 
Plnění rozpočtu 
Investice budou ve zprávě pokladníka. K výdajům si myslím, že nejvíce se investovalo tam, 
kde bylo opravdu potřeba, a to elektrická přípojka k rybníku, a jeho úprava a oplocení. V líhni 
je nové osvětlení a nově obložený strop a v klubovně se dodělala i kuchyňka a byl zakoupen 
malý mrazák 
 
Líheň 
Už druhým rokem jede líheň na plnou obsazenost. Samozřejmě to přináší více práce a 
každodenní kontrolu a údržbu kolem ryb. Pokud se bude dařit, v což věříme, budeme shánět do 
líhně další pracovní sílu na 3 - 4 hodiny denně. 
K chodu líhně jen stručně, více MUDr. Kučírek. 
 
.Ještě jednou bych rád všem poděkoval za práci ve spolku, kolegům ve výboru a jmenovitě pak 
Mudr. Kučírkovi za jeho obětavost a velký přínos pro práci v líhni. 
 

S pozdravem, 
Čáp Radim, předseda 

 
 


